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Przedmowa

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku nastąpiły daleko posunięte przeobraże-
nia światowej sceny politycznej. Rozpadł się Związek Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich, zakończyła się zimna wojna, a Stany Zjednoczone stały się 
jedynym mocarstwem na arenie międzynarodowej. Ich niezaprzeczalna po-
zycja, wzmacniana poprzez odgrywanie wiodącej roli w przemianach demo-
kratycznych zarówno w Europie, jak i na Bliskim Wschodzie oraz w krajach 
azjatyckich, przyczyniła się do ugruntowania przekonania, iż USA są świato-
wym liderem w kwestiach politycznych, gospodarczych oraz militarnych. Ten 
okres amerykańskiej prosperity przerwały ataki terrorystyczne z 11 września 
2001 roku, które symbolicznie wprowadziły świat w nowe stulecie. XXI wiek 
rozpoczął się dla USA konfrontacją ze światowym terroryzmem, której skut-
ki odczuło wielu uczestników stosunków międzynarodowych, a same Stany 
Zjednoczone naraziła na poważne straty polityczne i wizerunkowe, przyczy-
niając się do osłabienia pozycji hegemona. W zmienionej sytuacji, na arenie 
globalnej polityki zaczęli pojawiać się nowi gracze, zachęceni postępującą 
integracją polityczną i ekonomiczną, ośmieleni przez słabnącą rolę USA oraz 
mający nadzieję na zmianę porządku światowego.

W  nowych okolicznościach głównym konkurentem dla amerykańskiego 
imperium stały się Chiny – ze spokojem, ale i determinacją budujące własną 
siłę polityczną i gospodarczą, która zaczyna dościgać potęgę Stanów Zjednoczo-
nych. I to właśnie Chiny stały się od początku XXI stulecia obiektem wielkie-
go zainteresowania amerykańskiego mocarstwa, skupionego dotąd głównie na 
problemach Europy i Bliskiego Wschodu. Obecne relacje między oboma pań-
stwami są wielopłaszczyznowe i wielowymiarowe – nie dają się włożyć w ści-
słe ramy tworzone przez badaczy, a jednocześnie pozwalają na szeroką inter-
pretację i analizę. Stosunki Waszyngton–Pekin stanowią konglomerat bliskich 
związków na płaszczyźnie gospodarczej ze wzrastającą rywalizacją polityczną 
w skali globalnej i regionalnej oraz współzawodnictwem na polu militarnym. 
I choć od pierwszej wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Richarda Nixona 
w ChRL minęło właśnie 45 lat, to jednak nadal są to stosunki nietypowe, wyma-
gające wzajemnego zrozumienia, szacunku oraz nieustannej pracy z obu stron, 
opartej na istniejących już różnych formach współpracy dwustronnej. 
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Przedstawione aspekty stały się punktem wyjścia do rozważań nad pro-
blemem relacji Stany Zjednoczone–Chiny, którymi w  niniejszej publikacji 
zajęli się badacze z ważnych ośrodków naukowych całej Polski, w tym m.in. 
Warszawy, Krakowa, Łodzi i Olsztyna. Autorzy artykułów podjęli próbę od-
powiedzi na pytanie czy możliwe jest powstanie świata dwubiegunowego. 
Badania oraz obserwacje stosunków amerykańsko-chińskich, współpracy, 
rywalizacji i współzależności obu mocarstw dały argumenty potwierdzające 
bądź negujące tę koncepcję. 

Monografia została podzielona na cztery części tematyczne. Pierwsza 
z nich traktuje o politycznych aspektach stosunków amerykańsko-chińskich, 
a swoje rozważania przedstawiają Rafał Kwieciński i Grzegorz Nycz, opisując 
teoretyczne przesłanki dwubiegunowości. Rafał Kwieciński zastanawia się 
nad problemem zmieniającego się obrazu świata w XXI wieku oraz analizuje 
wzrost chińskiej potęgi – jej przyczyny i konsekwencje dla ładu światowego. 
Tymczasem Grzegorz Nycz podejmuje kwestię rywalizacji chińsko-amery-
kańskiej w kontekście militarnym, wielkości sił zbrojnych, relacji z Federacją 
Rosyjską oraz potencjalnego powstania sojuszu sino-rosyjskiego. Obaj auto-
rzy wskazują na problemy wynikające ze wzrastającego potencjału Chin oraz 
możliwe tego następstwa dla innych podmiotów politycznych.

Druga część monografii dotyczy kwestii bezpieczeństwa oraz aspektów 
stricte militarnych. O  chińsko-amerykańskiej rywalizacji w  dziedzinie woj-
skowości informatywnie pisze Mikołaj Marcinkowski. Autor stawia tezę, iż 
problem Chin zajmuje coraz więcej miejsca w polityce bezpieczeństwa Sta-
nów Zjednoczonych, a interesy obu państw silnie ze sobą kolidują (pomimo 
ożywionej współpracy gospodarczej), co może skutkować większą rywalizacją 
o wpływy na zachodnim Pacyfiku, a być może nawet militarną konfrontacją 
pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem. Jej elementem może być wojna nukle-
arna, o czym w swoim tekście pisze Agnieszka Nowak, podejmująca problem 
rywalizacji USA–ChRL w  kontekście broni nuklearnej. Autorka uważa, że 
debata dotycząca amerykańskich i chińskich sił zbrojnych musi zostać ujęta 
w szerszych ramach, przede wszystkim wobec ich rywalizacji o wpływy na 
kontynencie azjatyckim, a swoje wnioski popiera ciekawą analizą polityki nu-
klearnej Stanów Zjednoczonych i Chin oraz możliwymi polami konfliktu. 

W trzeciej części podnoszone są tematy współpracy Chin z innymi pań-
stwami Dalekiego Wschodu oraz sposób postrzegania tych relacji przez Wa-
szyngton. Karol Żakowski opisuje zmieniającą się pozycję Japonii w odnie-
sieniu do rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Badacz proponuje dokonanie 
systematyzacji różnorodnych poglądów reprezentowanych w Japonii na temat 
miejsca tego kraju w regionalnym i globalnym układzie sił, w odniesieniu do 
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stanowisk przedstawianych przez główne japońskie ugrupowania politycz-
ne. Oskar Pietrewicz koncentruje się natomiast na sprawie dwustronnej ry-
walizacji, ale też współpracy w stosunku do reżimu północnokoreańskiego. 
Autor wskazuje na odmienny sposób, w jaki mocarstwa postrzegają problem 
wzrastającego zagrożenia nuklearnego ze strony Pjongjangu i  prezentuje 
wartościową analizę polityki kolejnych przywódców obu mocarstw wzglę-
dem Korei Północnej na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza.

Opis historycznych, gospodarczych oraz kulturowych uwarunkowań 
stosunków dwustronnych znaleźć można w ostatniej, czwartej części publi-
kacji. Jej tematyka dotyczy niezwykle ważnych aspektów tychże kontaktów 
na płaszczyźnie politycznej i pozapolitycznej. W swoim tekście Magdalena 
Kumelska prezentuje resumé trwających od 40 lat stosunków bilateralnych, 
natomiast Karolina Kotulewicz-Wisińska koncentruje się na współpracy 
ekonomicznej obu mocarstw, uwypuklając rosnące uzależnienie państw od 
siebie i prezentując szeroko m.in. strukturę towarową, wielkość i dynamikę 
wzajemnych obrotów handlowych. W artykule Piotra Andrzeja Głogowskie-
go znajdziemy tymczasem analizę wzajemnego postrzegania się obu państw, 
na szczeblu zarówno oficjalnym, jak i społecznym, przy uwzględnieniu ich 
interesu narodowego (w dziedzinie politycznej, ekonomicznej i  stosunków 
międzynarodowych). Anna Derelkowska-Misiuna w  artykule kończącym 
książkę, przedstawia zaś ciekawą kwestię amerykańsko-chińskiej wymiany 
studenckiej w kontekście budowania dwustronnych relacji.

Lektura powyższych tekstów skłania ku przeświadczeniu, że trwająca de-
bata na temat roli Stanów Zjednoczonych i Chin jest obecnie jedną z najważ-
niejszych dla badaczy i obserwatorów stosunków międzynarodowych. Pro-
gnozy o zmierzchu dominującej w świecie potęgi amerykańskiej, implikują 
powstanie pytań o to, które państwo (czy grupa państw) jest zdolne do ode-
grania tej roli. Najczęściej wskazuje się właśnie Chiny jako mocarstwo coraz 
bardziej aktywne ekonomicznie i politycznie we wszystkich regionach świata, 
które byłoby w stanie przejąć od USA prymat w wielu aspektach gospodarki 
światowej. Koncepcja wielobiegunowości jest konfrontowana z perspektywą 
swoistej dwubiegunowości, opartej nie tylko na współpracy, ale i rywalizacji 
Stanów Zjednoczonych i Chin, a także dużej współzależności tych mocarstw. 

***

Wszystkie teksty do niniejszej publikacji zostały złożone w  połowie 
2016  roku, gdy wynik wyborów prezydenckich w  Stanach Zjednoczonych 
nie był znany. W  niektórych artykułach pojawiają się prognozy dotyczące 
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strategii kolejnego prezydenta. O ile dla Hillary Clinton, która zapowiadała 
kontynuację polityki administracji Baracka Obamy, kwestie azjatyckie praw-
dopodobnie byłyby ciągle traktowane jako priorytetowe, o tyle stanowisko 
republikanina Donalda Trumpa (obecnie prezydenta USA) wobec regionu, 
w tym wobec Chińskiej Republiki Ludowej, wywołuje wiele spekulacji. Wy-
daje się więc, że temat niniejszej monografii jest ciągle aktualny i mamy na-
dzieję, że książka ta przyczyni się do kontynuowania dyskusji nad interesują-
cym problemem relacji amerykańsko-chińskich w najbliższych latach.
W tym miejscu chciałybyśmy podziękować autorom wszystkich artykułów, 
których wysiłek złożył się na niniejszą publikację, stanowiącą ważny wkład 
w interdyscyplinarną debatę dotyczącą stosunków między Stanami Zjedno-
czonymi i Chinami. 

Joanna Ciesielska-Klikowska  
Magdalena Marczuk-Karbownik
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Rafał Kwieciński

Uniwersytet Jagielloński

Wzrost potęgi Chin i zmiana 
biegunowości w systemie 
międzynarodowym 

Wprowadzenie 

Po rozpadzie systemu bipolarnego i zakończeniu zimnej wojny jedynym su-
permocarstwem na świecie pozostały Stany Zjednoczone. Chińska Republi-
ka Ludowa była już wówczas mocarstwem nuklearnym i stałym członkiem 
Rady Bezpieczeństwa ONZ z prawem weta, ale potencjał gospodarczy i mili-
tarny był znacznie słabszy niż USA.

Zmiany w potencjałach państw zmieniają strukturę systemu międzynaro-
dowego. Zwiększenie potęgi jednego z mocarstw zmniejsza względną prze-
wagę dominującej jednostki. Efekty modernizacji Chin zapoczątkowanej po-
nad 40 lat temu, gospodarczy i technologiczny rozwój, a także coraz większa 
siła militarna Państwa Środka skłania do wysunięcia tezy, iż potęga ChRL 
znaczącą zwiększyła się w drugiej dekadzie XXI wieku, co nie pozostało bez 
wpływu na rozkład potęgi w systemie międzynarodowym.

Celem artykułu jest eksplanacja znaczenia wzrostu potęgi Chin w kontek-
ście procesu zmiany biegunowości w  systemie międzynarodowym, przede 
wszystkim poprzez analizę wskaźników ilościowych. W  artykule przyjęto 
perspektywę paradygmatu realistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem 
neorealizmu strukturalnego Kennetha Waltza. 
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Znaczenie paradygmatu realistycznego w badaniach  
nad potęgą państwa

Potęga państwa (power) jest jedną z podstawowych kategorii badawczych 
nauki o stosunkach międzynarodowych. Kategoria ta określana jest w róż-
norodny sposób. Hans J. Morgenthau zaliczał do składników potęgi pań-
stwa geografię, zasoby naturalne, potencjał przemysłowy, gotowość bojo-
wą, ludność, charakter narodowy, morale narodowe, jakość dyplomacji, 
jakość rządu1. Odrzucając redukcjonizm klasycznego realizmu, „ojciec-za-
łożyciel” neorealizmu strukturalnego, Kenneth Waltz do potencjałów pań-
stwa zaliczał czynnik ekonomiczny, militarny i  demograficzny, skupiając 
się jednak na tych dwóch pierwszych jako decydujących o obliczu systemu 
międzynarodowego2. John Mearsheimer uwzględnia w  swych badaniach 
nad potęgą podobne wyznaczniki, analizując przede wszystkim sprzężenia 
występujące między potencjałem ekonomicznym a  potencjałem militar-
nym mocarstw3. Na szczególny związek gospodarki i sił zbrojnych zwracał 
uwagę także Paul Kennedy4. Inni badacze stosunków międzynarodowych 
konstruowali bardziej lub mniej szerokie definicje potęgi państwa5. Powta-
rzalnymi elementami tych zestawień jest potencjał ekonomiczny i siła mi-
litarna. Realistyczny pogląd na potęgę uwzględnia zatem przede wszystkim 
jej materialny aspekt.

 Dla Waltza od samej natury potęgi o wiele bardziej interesującym była 
zmiana w rozkładzie potencjałów w systemie międzynarodowym. Jak sam 
przyznawał, określenie liczby biegunów w systemie, a tym samym układu sił, 
nie jest sprawą najłatwiejszą6. 

1  H. J. Morgenthau, Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, przejrzał i uzu-
pełnił K. W. Thompson, wyd. skrócone, Warszawa 2010, s. 20–33. 

2  K. Waltz, Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010, s. 21.
3 J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, Chicago 2014, s. 60–75.
4 Szerzej: P. Kennedy, Mocarstwa świata, Warszawa 1994.
5  Zob.: M. Sułek, Potęga państw. Modele i  zastosowania, Warszawa 2013, s. 53–65; 

D. Kondrakiewicz, Systemy równowagi sił w stosunkach międzynarodowych, Lublin 
1999, s. 60–100. 

6 K. Waltz, op. cit.
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Rozwój potencjału gospodarczego i militarnego  
na tle innych mocarstw na początku XXI wieku

Od lat 90. Stany Zjednoczone utrzymywały względną przewagę w sferze eko-
nomicznej, technologicznej i militarnej. Wydawało się, że nowa „liberalna he-
gemonia” USA trwale ukształtuje porządek światowy7. Jednak początek XXI 
wieku przyniósł gwałtowne turbulencje w systemie międzynarodowym. Wy-
darzenia z 11 września 2001 roku wstrząsnęły światem i postawiły przed glo-
balnymi potęgami nowe wyzwania. „Wojna z terroryzmem” przyniosła istotne 
implikacje dla międzynarodowej polityki. Potęga USA – jedynego supermo-
carstwa – została geostrategicznie rozciągnięta, a jednoczesne zaangażowanie 
militarne w  Afganistanie i  Iraku zmniejszyły amerykański potencjał. Stany 
Zjednoczone poniosły ogromne koszty, obok nieprzeliczalnych na pieniądze 
strat ludzkich, wydatki budżetowe na prowadzenie operacji w Afganistanie 
i Iraku w latach 2001–2015 miały wynieść (według ocen z 2013 roku) 1,6 mld 
USD8. Kryzys finansowy, który w USA wybuchł w 2008 roku, pogłębił trudną 
sytuację amerykańskiej gospodarki. W 2008 i 2009 roku Stany Zjednoczone 
miały ujemny wzrost gospodarczy na poziomie odpowiednio –0,3 i –2,8%. 
Japonia w 2008 roku miała ujemny wzrost gospodarczy w wysokości 1%, ale 
w 2010 roku wyniósł on już –5,5%. Brazylia tylko w 2009 roku zanotowała 
–0,1% przyrostu PKB (chociaż spadek był drastyczny – z 5,1% w 2008 roku, 
odbicie jeszcze bardziej imponujące – 7,5% w 2010 roku). Indie notowały nie-
przerwany wzrost PKB w wysokości 3,9% w 2008 roku i 8,5% w 2009 roku. 
Rosja miała ujemny wzrost gospodarczy jedynie w 2009 roku, który wyniósł 
aż –7,8%. Gospodarka Chin nadal rosła w imponującym tempie, wzrost wy-
niósł odpowiednio 9,6% oraz 9,2% w 2008 i 2009 roku9. Dług publiczny net-
to Stanów Zjednoczonych w 2009 roku wyniósł 53,8% rocznego PKB. Nato-
miast rezerwy finansowe Brazylii wzrosły w tym samym roku do 238,4 mld 
USD, Chin – do 2 343,5 mld, Indii – do 268,2 mld, a Rosji – 424,6 mld10.  

7  J. Ikenberry, Liberal hegemony and the future of the American postwar order, [w:] 
International Order and the Future of World Politics, t. V. Paul, J. A. Hall (red.), New 
York 1999, s. 123–145.

8  A. Belasco, The Cost of Iraq, Afghanistan, and Global War on Terror Operations Since 
9/11, 29.03.2011, „CRS Report for Congress”, s. 6, http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/
RL33110.pdf (dostęp: 04.05.2016).

9  GDP growth (annual %), http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD. 
ZG?page=1 (dostęp: 06.05.2016). 

10  World Economic Outlook. Rebalancing Growth. April 2010, International Monetary 
Fund, Washington D.C. 2011, s. 155–182.
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Na koniec września 2013  roku chińskie rezerwy finansowe wyniosły już 
3,66 biliona USD11.

Rok 2015 przyniósł zmianę w  trendach makroekonomicznych. Japonia 
osiągnęła niewielki wzrost 0,5%, PKB Rosji spadło o 3,7%, Brazylii o 3,8%, na-
tomiast Indii wzrosło aż o 7,4%. Wzrost PKB Chin wyniósł 6,9%, z kolei Stany 
Zjednoczone odnotowały w 2015 roku wzrost PKB w wysokości 2,45%12.

Spadek przyrostu PKB skutkował mniejszymi dochodami dla budżetu 
państw. Wydatki rządowe były poddawane rozmaitym cięciom; w większo-
ści przypadków jako jedne z pierwszych zmniejszane były nakłady na siły 
zbrojne. Dotyczyło to przede wszystkim programów zbrojeniowych. Taka 
sytuacja miała jednak miejsce głównie w krajach demokratycznych. W  la-
tach 2013–2015 budżet Departamentu Obrony spadał, by dopiero w  roku 
budżetowym 2016 osiągnąć 521,7 mld USD na poziomie bazowym (ogół wy-
datków na cele militarne określono na 773,5 mld USD) i stał się wyższy niż 
w 2013 roku (chociaż niższy niż w 2012 roku)13. Według Stockholm Interna-
tional Peace Research Institute (SIPRI), budżet obrony USA wyniósł (w ce-
nach bieżących) w 2015 roku 596 mld USD, Chin – 214,787 mld USD, Rosji 
– 66,421 mld USD, Indii – 51,257 mld USD, Japonii – 40,885 USD, a Bra-
zylii 24,584 mld USD14. Budżet obrony Brazylii został zredukowany o 25% 
z powodu trudności finansowych kraju i ujemnego wzrostu gospodarczego, 
obcięte zostały zwłaszcza wydatki na zaopatrzenie, w tym na nowe programy 
zbrojeniowe, które ograniczono o 3 mld USD15. 

Budżet obronny Chin trudno precyzyjnie określić. Jak zauważają Adam 
Liff i Andrew Erickson, wydatki na cele wojskowe w ChRL w latach 2002–
2011 oficjalnie nie przekroczyły 1,5%16. Tymczasem według zestawień SIPRI 

11  Dane Ludowego Banku Chin, za: China’s Biggest Reserves Jump Since 2011 Shows In-
flow, „Bloomberg News”, 15.10.2015, http://www.bloomberg.com/news/2013-10-14/
china-s-biggest-reserves-jump-since-2011-shows-inflow.html (dostęp: 05.05.2016).

12  World Economic Outlook. Too Slow for Too Long, International Monetary Fund, Wa-
shington D.C. 2016, s. 170–173.

13  K. Amadeo, U.S. Military Budget: Components, Challenges, Growth, „About Money”, 
23.02.2016, http://useconomy.about.com/od/usfederalbudget/p/military_budget.htm  
(dostęp: 26.05.2016).

14  Dane wygenerowane z SIPRI Military Expenditure Database, Stockholm Internatio-
nal Peace Research Institute, http://www.sipri.org/research/armaments/milex/mi-
lex_database/milex_database (dostęp: 26.05.2016).

15  I. Guevara, Brazil’s defense procurement budget cut by 25%, http://www.janes.com/artic-
le/51692/brazil-s-2015-defence-procurement-budget-cut-by-25 (dostęp: 26.05.2016).

16  A. Liff, A. Erickson, Demystifying China’s Defense Spending: Less Mysterious in the 
Aggregate, „The China Quarterly” 2013, nr 216, s. 4–6. 
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kształtowały się w  wymienionym okresie na poziomie 1,9–2,2% PKB, od 
2010 do 2015  roku przyjmując 1,9% PKB. Było to jednocześnie w  latach 
2008–2015 od 6,3% do 8,38% wszystkich wydatków rządowych. Dla porów-
nania, w tym samym czasie Stany Zjednoczone – obarczone wciąż misjami 
w Iraku i Afganistanie – przeznaczały na budżet obronny od 3,3% do 4,7% 
PKB i  od 9,2% do 11,9% wydatków rządowych, a  Rosja od 3,3% do 5,4% 
PKB, co stanowiło aż od 9,9% do 13,7% wszystkich wydatków rządowych17.

Dodatkowo ocenę rzeczywistych nakładów na cele wojskowe w ChRL 
utrudniają jeszcze trzy kwestie. Po pierwsze, różnice w  danych wynikają 
przede wszystkim ze sposobu przeliczania podawanych oficjalnie kwot 
przez ChRL na dolary USA, różne liczby pojawiają się w  zależności od 
przyjęcia „nominalnych” (w cenach bieżących) albo „realnych” (w cenach 
stałych) wartości wydatków. Po drugie, chińskie informacje na temat wy-
datków na obronę są jeszcze mniej transparentne niż w  innych krajach, 
a przez to mniej wiarygodne18. Wreszcie, niektórzy badacze zwracają uwa-
gę, że do budżetu nie są wliczane nakłady przeznaczane na utrzymanie 
liczącej 600 tys. ludzi Zbrojnej Policji Ludowej, sumy alokowane na B+R 
prowadzone przez instytucje naukowo-badawcze oraz wydatki na uzbroje-
nie zakupione zagranicą albo szczególnie kosztowny sprzęt wojskowy wy-
produkowany w kraju19. 

W 2015 roku budżet na cele obronne ChRL wyniósł oficjalnie 886,9 mld 
yuanów (RMB), czyli około 144,2 mld USD, i wzrósł 10,1% w porównaniu 
z  rokiem poprzednim20. Przyrost wydatków na cele militarne był większy 
niż wzrost chińskiego PKB, który ukształtował się na poziomie 6,9%21. We-
dług szacunków SIPRI Chiny przeznaczyły na obronę w  tym samym roku 
214.787  mld USD, natomiast dla Stanów Zjednoczonych i  Rosji podano 
wskaźniki podobne do danych oficjalnych tych państw – odpowiednio około 
596 mld USD i 66,421 mld USD22. W przypadku Chin była to kwota większa 
o 70 mld USD, a więc prawie 50%.

17 SIPRI Military Expenditure…
18  Por: R. Kwieciński, Zmiana w systemie międzynarodowym a pozycja Chińskiej Repu-

bliki Ludowej na początku XXI w., „Gentes & Nationes” 2013, nr 8, s. 37.
19 A. Liff, A. Erickson, op. cit., s. 7.
20  China 2015 defense budget to grow 10,1 pct, lowest in 5 years, „Xinhua”, 05.03.2015,  

http://news.xinhuanet.com/english/2015-03/05/c_134038801.htm (dostęp: 28.05.2016). 
21  M. Magnier, Chinas Economic Growth in 2015 Is Slowest in 25 Years, „Wall Street 

Journal”, 11.01.2016, http://www.wsj.com/articles/china-economic-growth-slows-
to-6-9-on-year-in-2015-1453169398 (dostęp: 28.05.2016).

22 SIPRI Military Expenditure…
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Fareed Zakaria, rozróżniając „siłę państwa” i  „siłę narodu”, definiuje tę 
pierwszą jako umiejętność skutecznego ukierunkowania bogactwa i mobi-
lizacji społecznej23. W systemach autorytarnych o wiele łatwiej jest dokonać 
mobilizacji społeczeństwa, a przede wszystkim zadecydować o kierunkach 
wydatków państwowych.

Chińska Republika Ludowa jest państwem autorytarnym, w którym redys-
trybucja bogactwa odbywa się pod kontrolą aparatu państwowego i KPCh. 
Ułatwia to skierowanie posiadanych zasobów do realizacji założonych celów, 
zarówno siły żywej, jak i środków budżetowych. Sukces gospodarczy Chin 
w ostatnich dwudziestu pięciu latach spowodował, że możliwości państwa 
w zakresie finansowania reformy wojska systematycznie wzrastają.

Obecnie najpotężniejszą siłą militarną na świecie jest armia Stanów Zjed-
noczonych, która nie jest możliwa do zrównoważenia w  konwencjonalny 
sposób przez jakiekolwiek państwo albo sojusz państw. Jednak zwiększający 
się potencjał Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ChAL-W) sprawia, 
że jej możliwości konsekwentnie rosną. Podejmując wysiłek modernizacji 
armii, Chiny jako punkt wyjścia przyjęły efekt „Rewolucji w sprawach woj-
skowych” („Revolution in Millitary Affairs” – RMA), która pojawiła się wraz 
z błyskawicznym zwycięstwem wojsk amerykańskich podczas I wojny w Za-
toce Perskiej. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój lotnictwa, systemów 
dowodzenia, kontroli, komunikacji, technologii informatycznych, obserwa-
cji, wywiadu rozpoznania („Command, Controls, Communication, Compu-
ters, Surveillance, Intelligence, Reconaissance” – C4SIR), mechanizacji armii, 
rozwoju wojsk rakietowych, jak również stworzenia nowoczesnych formacji 
szybkiego reagowania. Natomiast rezultatem napięć w Cieśninie Tajwańskiej 
w latach 90. i na początku XXI wieku, konieczności ochrony morskich szla-
ków komunikacyjnych („Sea Lines of Communications” – SLOC), a  także 
sporów terytorialnych na Morzu Południowochińskim i  Morzu Wschod-
niochińskim było wprowadzenie w życie przez Chiny znaczącego programu 
morskiego.

Konsekwencją tych działań było posiadanie przez Chiny na koniec 
2015  roku, według analityków amerykańskich przygotowujących coroczne 
opracowania dla Kongresu USA, 56 okrętów podwodnych, z tego 41 nowo-
czesnych. Na 56 okrętów podwodnych było tylko 7 okrętów o napędzie ato-
mowym, z czego 4 przenoszące rakiety balistyczne z głowicami jądrowymi 
(SSBN), a 3 przeznaczone do zwalczania okrętów nawodnych przeciwnika 

23  F. Zakaria, From Wealth to Power: the Unusual Origins of America’s World Power, 
Princeton 1998, s. 39, 101.
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(SSN)24. Zdaniem amerykańskiego wiceadmirała Josepha Mulloyoa, w lutym 
2015 roku Chiny posiadały więcej okrętów podwodnych o napędzie konwen-
cjonalnym niż Stany Zjednoczone, chociaż o znacznie mniejszych zdolno-
ściach bojowych niż okręty amerykańskie25.

Na koniec 2015 roku Chiny posiadały wciąż jeden konwencjonalny lot-
niskowiec, który jest dokończoną konstrukcją poradziecką, o  skromnych 
możliwościach bojowych. Trwają jednak intensywne prace nad budową 
pierwszego rodzimego lotniskowca, także o  napędzie konwencjonalnym26. 
Być może w najbliższych latach Chiny będą dysponowały już 3 lotniskowca-
mi, w tym obecnie posiadanym Laoningiem. Flotę nawodną tworzy również 
22 niszczycieli i 35 fregat, które w większości można uznać za nowoczesne, 
a także 3 duże okręty amfibijne. Całość uzupełniają liczne korwety i pełno-
morskie okręty patrolowe27. Największe zagrożenie dla okrętów amerykań-
skich mogą jednak stanowić przeciwokrętowe rakiety balistyczne (Anti-Ships 
Ballistic Missile) wystrzeliwane z lądu.

Trendy i prognozy wzrostu potęgi Chin

Dane makroekonomiczne chińskiej gospodarki z ostatniego ćwierćwiecza 
potwierdzają sukces, jaki odniósł program „Czterech Modernizacji”. Rozwój 
gospodarczy Chin przez ponad ćwierćwiecze opierał się przede wszystkim 
na dwóch składnikach produktu krajowego brutto: inwestycjach i dodatnim 
saldzie w  handlu zagranicznym. Inwestycje tworzyły nowe miejsca pracy 
oraz rozwijały infrastrukturę, także tę niezbędną dla biznesu. Stosunkowo 
duży eksport podyktowany był przede wszystkim wciąż niską konsump-
cją wewnętrzną, która skłaniała chińskie przedsiębiorstwa do ekspansji na 
rynkach zagranicznych. Wysoki wzrost PKB powiększał rezerwy finansowe 
ChRL, ale przede wszystkim sprawiał, że do dyspozycji rządzących było co-
raz więcej środków. 

Zgodnie z  proponowanym przez Edwarda Haliżaka „paradygmatem 
modernizacyjnym” najważniejszym celem chińskich elit politycznych jest 

24  R. O’Rourke, China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities 
– Background and Issues for Congress, Washington D.C. 2016, s. 16.

25  China submarines outnumber U.S. fleet: U.S. admiral, „Reuters”, 25.02.2015, http://
www.reuters.com/article/us-usa-china-submarines-idUSKBN0LT2NE20150225 
(dostęp: 29.05.2016). 

26 R. O’Rourke, op. cit., s. 18–21.
27 Ibidem, s. 27–38.
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kontynuacja reform zapoczątkowanych w  1978  roku28. Jego realizacja za-
kłada sprostanie wyzwaniom społeczno-ekonomicznym, jakie stoją przed 
krajem i  które nakreślił jeszcze premier Wen Jiabao: niska konsumpcja, 
nadmierny wzrost stóp inwestycji, kredytów, niezbalansowany rozwój miast 
i  wsi, Wschodu i  Zachodu państwa, zależność od inwestycji i  eksportu, 
brak sukcesów w oszczędzaniu energii, redukcji emisji zanieczyszczeń oraz 
ochronie środowiska29. Odpowiedź na te wyzwania ma zapewnić powstanie 
państwa o „ograniczonym dobrobycie” oraz realizację oczekiwań chińskiego 
społeczeństwa, które Xi Jinping, obecny przewodniczący ChRL, zidentyfiko-
wał obejmując władzę w 2012 roku jako pragnienie „lepszego wykształcenia, 
bardziej stabilnej pracy, lepszych podatków, bardziej niezawodnych ubezpie-
czeń społecznych, opieki społecznej o wysokim standardzie, wygodniejszego 
życia i piękniejszego środowiska naturalnego”30. 

Chińskie przemiany wpływają na zwiększenie wartości wyznaczników 
materialnej potęgi ChRL, ale zmieniają także mniej tradycyjne wskaźniki. 
Autorzy „Global Trends 2030: Alternative Worlds” z amerykańskiej National 
Intelligence Council przedstawiają prognozę rozwoju siły największych mo-
carstw współczesnego świata stosując dwie definicje potęgi. W tradycyjnej 
formule uwzględniają PKB, wielkość populacji, wydatki wojskowe i techno-
logię. W bardziej nowoczesnym ujęciu uwzględniają jeszcze edukację, ochro-
nę zdrowia i  sposób rządzenia (governance). W analizie, w której zastoso-
wano bardziej tradycyjną definicję, Chiny zrównoważą potęgę USA około 
2030 roku. Stosując szerszą definicję potęgi, która uwzględnia nowe czyn-
niki, zrównoważenie potęgi Stanów Zjednoczonych nastąpi między 2040 
a 2045 roku. W obu przypadkach, po zrównoważeniu amerykańskiej potęgi, 
utrzymać się ma rosnący trend dla potęgi ChRL i malejący dla USA31.

Credit Suisse Research w publikacji „The End of Globalization or a More 
Multipolar World” z września 2015 roku, bierze pod uwagę przede wszyst-
kim wartość PKB (uzupełnioną kilkoma czynnikami korygującymi) i  to 

28  E. Haliżak, Zmiana układu sił USA – Chiny a transformacja porządku międzynaro- 
dowego, seria: „Żurawia Papers”, zeszyt 7, Warszawa 2005, s. 29. 

29  Premier: China confident in maintaining economic growth, „Xinhua”, 16.03.2007, http://
news.xinhuanet.com/english/2007-03/16/content_5856569.htm (dostęp: 28.05.2016). 

30  Council on Foreign Relations, Xi Jinping’s Speech After Appointment to Leadership, 
November 2012, http://www.cfrokuorg/china/xi-jinpings-speech-after-appointmen-
t-leadership-november-2012/p29479 (dostęp: 28.05.2015).

31  Global Trends 2030: Alternative Worlds, National Intelligence Council, Washington 
D.C. 2012, s. 17.
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w Parytecie Siły Nabywczej. W takim ujęciu, potęga Stanów Zjednoczonych 
została już zrównoważona na jesieni 2014 roku Zdaniem autorów, multipo-
larny świat, w którym punkt ciężkości przesunie się do Azji przewodzonej 
przez Chiny, może oznaczać koniec globalizacji32.

Mirosław Sułek rozróżnia potęgę ogólną oraz potęgę militarną państwa. 
Potęga ogólna jest iloczynem wartości PKB, liczby ludności i powierzchni 
terytorium kraju opatrzonych wykładnikami potęgowymi. Natomiast potę-
ga militarna ma formułę iloczynu wydatków na cele wojskowe, liczby żoł-
nierzy i terytorium państwa z uwzględnieniem takich samych wykładników 
potęgowych33. Wyniki tych formuł w odniesieniu do całości potęgi globalnej 
(o wartości 1000) określone zostały jako „milimiry” (mM).

Zgodnie z takim podejściem potęga ogólna USA w 2011 roku to 13,95% 
potęgi świata, a  Chiny posiadają jej 11,90%34. Po niewielkim przekształ-
ceniu, przyjmując wartości mM, potęga ogólna Stanów Zjednoczonych 
w 2013 roku była wciąż największa na świecie i wynosiła 143,58 mM, nato-
miast potęga Chin była druga – 133,67 mM, Indie trzecie – 40,999 mM, Japo-
nia czwarta – 37,087 mM, Brazylia piąta – 34,747 mM, a Rosja dopiero szósta 
– 33,22 mM35. Natomiast w przypadku potęgi militarnej, Stany Zjednoczone 
zajęły w 2013 roku pierwsze miejsce z wartością 227,951 mM, drugie miejsce 
przypadło Chinom – 84,488 mM, a trzecie Rosji – 52,103 mM36. Reinterpre-
tując wyniki uzyskane na podstawie formuły M. Sułka, w 2013  roku USA 
posiadały ponad 22% światowej potęgi militarnej.

Zgodnie z modelem M. Sułka, potęga ogólna Chin jest zatem dość blisko 
potęgi ogólnej Stanów Zjednoczonych. Jednak potęga militarna Chin jest 
trzykrotnie mniejsza, co zdaje się odpowiadać rzeczywistości.

32  The End of Globalization or a More Multipolar World?, Credit Suisse Research, Zurich 
2015, s. 6–7.

33  Po = D0,652 × L0,217 × p0,109, gdzie Po, to potęga ogólna państwa. L to całkowita 
liczba ludności, a p – powierzchnia państwa. Natomiast wzór na potęgę militarną 
definiuje jako wynik działania Pm = W0,652 × S0,217 × p0,109, gdzie Pm to potęga militar-
na, W – wydatki na cele wojskowe, S – liczba żołnierzy w służbie czynnej, a p – po-
wierzchnia państwa. M. Sułek, op. cit., s. 179. 

34 Ibidem, s. 301.
35 M. Sułek (red.), Potęga 2015, Kraków 2015, s. 26.
36 Ibidem, s. 34. 
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Podsumowanie 

Właściwe podsumowanie tego tematu może odbyć się tylko przy zastrze-
żeniu, że przedstawiane trendy zostały właściwie odczytane i utrzymają się 
w nadchodzącej, przewidywalnej przyszłości.

Utrzymanie trendów wzrostu gospodarczego Chin prawdopodobnie 
przyniesie sytuację, w której potęga ogólna ChRL przewyższy potęgę ogólną 
USA. Duża część dotychczasowych prognoz określała w  przybliżeniu datę 
tego wydarzenia jako lata 30.–40. tego wieku. Jednak wysoki wzrost chiń-
skiej gospodarki (blisko albo ponad 10% PKB) należy dzisiaj do przeszłości. 
Zmniejszenie poziomu inwestycji i  gorsze wyniki w  handlu zagranicznym 
mogą oznaczać korektę trendu. Struktura chińskiego PKB przechodzi obec-
nie transformację, ale poziom konsumpcji wewnętrznej wciąż jest zbyt niski. 
Dodatkowo, gospodarka amerykańska wróciła na ścieżkę wzrostu. Może to 
oznaczać oddalenie momentu, w którym chińskie PKB w cenach realnych 
będzie większe niż PKB Stanów Zjednoczonych.

Ale nawet wówczas – jak należy sądzić – potęga militarna USA może 
nie zostać zrównoważona. Obecnie amerykańska siła militarna, wg formuły 
M. Sułka, jest prawie trzykrotnie większa niż chińska. Utrzymanie względnej 
przewagi militarnej przez Stany Zjednoczone mogłoby zapewnić temu mo-
carstwu odgrywanie nadal decydującej roli w systemie międzynarodowym. 
Tym bardziej, że reszta kandydatów do miana kolejnych biegunów w świe-
cie multipolarnym (Brazylia, Indie, Japonia, Rosja, a także być może jednak 
Unia Europejska) zmaga się z problemami wzrostu ekonomicznego, słabym 
przyrostem naturalnym, brakiem wystarczającej koordynacji politycznej, czy 
trudnościami w określeniu własnej roli w systemie międzynarodowym.

Świat zatem będzie zmierzał do stanu, w  którym będą dwa mocarstwa 
przewyższające potencjałami pozostałe mniejsze bieguny. Brak dwóch rywa-
lizujących ze sobą bloków skłania do wykluczenia ścisłej bipolarności przy-
szłego systemu międzynarodowego. Jednak przewaga potencjału ogólnego 
Stanów Zjednoczonych i Chin nad pozostałymi biegunami wyklucza też ści-
sły multipolaryzm. Czeka nas więc nowy układ, którego jeszcze dotąd nie 
doświadczyliśmy. Nowy świat na miarę nowych czasów.
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Strategiczna rywalizacja USA–ChRL 
i amerykańskie oceny zagrożeń łączonych 
z wyłanianiem się antyzachodniego 
porozumienia sino-rosyjskiego 

Wprowadzenie: USA i Chiny jako konkurenci 
wielkomocarstwowi

Celem artykułu jest omówienie podłoża napięć w  relacjach amerykańsko-
chińskich, prowadzących do nasilonej rywalizacji w dobie XXI wieku. Jed-
nym z częściej występujących źródeł sporów w stosunkach Waszyngton-Pe-
kin po 1989  roku był niedemokratyczny ustrój ChRL oraz łamanie praw 
człowieka w tym państwie, występujące jako argument przeciwko zacieśnia-
niu relacji dwustronnych. 

Pisząc za Ezrą Vogelem, początkiem politycznego rozchodzenia się Sta-
nów Zjednoczonych i Chin po okresie ocieplania relacji w okresie chińskich 
reform (od końca lat 70. XX wieku) był rok 1989, kiedy widoczne stawało 
się odchodzenie zagrożenia dla obu mocarstw ze strony ZSRR, a dodatko-
wym powodem napięć były brutalne represje władz ChRL wobec protestu-
jących na placu Tiananmen1. Po krwawym stłumieniu wystąpień w Pekinie 
w czerwcu 1989 roku kwestia braku respektowania praw człowieka w Chi-
nach stała się przyczyną obostrzeń w relacjach handlowych z amerykańską 
administracją i  Kongresem, w  którym – jak zwróciła uwagę Julia Chang 
Bloch – toczył się wieloletni spór dotyczący odnawiania klauzuli najwyższego 

1  E. Vogel, Introduction: how Can the United States and China Pursue Common In-
terests and Manage Differences?, [w:] Living with China. U.S.-China Relations in the 
Twenty-first Century, E. Vogel (red.), London–New York 1997, s. 23.

http://dx.doi.org/10.18778/8088-970-5.03
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uprzywilejowania Chin (powiązanej czasowo, w okresie od maja 1993 roku 
do maja 1994 roku, przez prezydenta Clintona z poprawą obrony praw czło-
wieka), rozstrzygany na korzyść promocji handlu2. 

Aaron L. Friedberg, urzędnik Biura Wiceprezydenta w latach 2003–2005 
(przy wiceprezydencie Richardzie Cheney’u odpowiedzialny za sprawy bez-
pieczeństwa narodowego w  administracji George’a  W. Busha), uważał, że 
utworzony chińskimi siłami „klub autorytarystów” w Azji – Szanghajska Or-
ganizacja Współpracy – mógłby być argumentem na rzecz stworzenia „ligi” 
azjatyckich państw demokratycznych3. Specjalista z U.S. Naval War College 
Lyle Goldstein przywoływał natomiast argumenty o charakterze realistycz-
no-międzynarodowym na rzecz obniżenia rangi ochrony praw człowieka 
i demokratyzacji w relacjach amerykańsko-chińskich (w myśl zasady „ręce 
precz” od wspierania demokracji w  Chinach), obejmujące niepowodzenia 
egipskiej próby demokratyzacyjnej (Arabskiej Wiosny), ryzyko pogorszenia 
roboczych relacji Pekin–Waszyngton, stratę „czasu i energii” administracji 
USA na potrzeby chińskich dysydentów (na przykładzie sprawy Chen Gu-
angchenga i wizyty Hillary Clinton w Pekinie w 2012 roku) oraz możliwość 
zahamowania przez ChRL liberalizacji wspieranej zewnętrznie jako przeja-
wu wpływów zachodnich4. 

Francis Fukuyama przewidywał, że losy ewentualnej demokratyzacji 
w Chinach zależeć będą od postaw chińskiej klasy średniej i jej oczekiwań 
dotyczących udziału w życiu publicznym w latach, w których wzrost gospo-
darczy w ChRL nie mógłby być już tak wysoki, jak pod koniec XX i na po-
czątku XXI wieku5. Jak oceniał Robert Sutter, znaczenie ochrony praw czło-
wieka i demokracji w relacjach amerykańsko-chińskich w obecnym stuleciu 

2  J. Chang Bloch, Commercial Diplomacy, [w:] Living with China..., s. 196–197; P. Ross, 
China, [w:] Economic Sanctions and American Diplomacy, R. N. Haass (red.), New 
York 1998, s. 17–18.

3  A. L. Friedberg, A Contest for Supremacy. China, America, and the Struggle for Mastery 
in Asia, New York–London 2011, s. 282. Zob. także notkę biograficzną A. L. Fried-
berga: Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton Uni-
versity, http://wws.princeton.edu/faculty-research/faculty/alf (dostęp: 20.06.2016).

4  L. J. Goldstein, Meeting China halfway. how to Defuse the Emerging US-China Ri-
valry, Washington D.C. 2015, s.  337–338. Por. o  sprawie Chen Guangchenga szu-
kającego schronienia w ambasadzie USA w Pekinie: P. Foster, hillary Clinton ‘gave 
in’ to China says Chen Guangchong, „The Telegraph”, http://www.telegraph.co.uk/
news/worldnews/northamerica/usa/11433303/Hillary-Clinton-gave-in-to-China-
says-Chen-Guangcheng.html (dostęp: 20.06.2016).

5  F. Fukuyama, Ład polityczny i polityczny regres. Od rewolucji przemysłowej do globa-
lizacji demokracji, przeł. J. Pyka, Poznań 2015, s. 615–617.
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uznawać można za drugorzędne, niemniej o podtrzymywaniu propagowa-
nia swobód politycznych w  ChRL przez USA świadczyło poparcie admi-
nistracji George’a W. Busha dla zasad konstytucyjnych, wolności sumienia 
i  wyznania oraz praworządności w  Chinach, przy czym dla administracji 
Baracka Obamy prawa człowieka w stosunkach z Pekinem miały zajmować 
miejsce drugoplanowe6.

W ocenie Stefana Halpera, skutkiem międzynarodowego oddziaływania 
Chin stało się osłabienie globalnych pozycji Waszyngtonu i Brukseli w kra-
jach rozwijających się, zachęcanych przez mocarstwa zachodnie do przyj-
mowania pomocy gospodarczej wraz z akceptacją dla demokracji i ochrony 
praw człowieka, w których Pekin poprzez zaangażowanie ekonomiczne zdo-
był możliwość zmniejszania rangi bodźców prowadzących do liberalizacji 
wewnętrznej oraz demokratyzacji7. Wedle tezy Michaela L. Levina, „zderze-
niem” XXI wieku miał stać się konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi 
a Chinami wspieranymi przez Rosję, obawiającą się „kolorowych rewolucji” 
w byłych republikach radzieckich i podejrzewającą USA o ich wspieranie8. 

Zbrojenia ChRL z perspektywy USA 

Chińskie wydatki zbrojeniowe według SIPRI wyniosły w  2014  roku 
216,4  mld dolarów, przy nakładach zbrojeniowych USA na poziomie 
609,9 mld, a Rosji – 84,5 mld dolarów9. Chińskie Ministerstwo Obrony Na-
rodowej podawało wielkość budżetu obronnego ChRL w roku 2008 w kwo-
cie 417,8 mld RMB10, czyli blisko 60 mld dolarów11. Do 2012 roku został on 

6  R. G. Sutter, U.S.–Chinese Relations. Perilous Past, Pragmatic Present, Lanham 2010, 
s. 261–262.

7  S. Halper, The Beijing Consensus. how the China’s Authoritarian Model Will Domina-
te the Twenty-First Century, New York 2010, s. 38–39.

8  M. L. Levin, The Next Great Clash. China and Russia vs. the United States, Westport–
London 2008, s. 8, 116.

9  Military Expenditure Database, SIPRI, http://www.sipri.org/research/armaments/
milex/milex_database, http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_da-
tabase/milex-data-1988-2014 (dostęp: 20.06.2016).

10  Defense expenditure, Ministry of National Defense of the People’s Republic of China, 
http://eng.mod.gov.cn/Database/Expenditure/index.htm (dostęp: 20.06.2016).

11  W marcu 2008 roku kurs dolara względem yuana sięgał 7 yuanów za dolara. Renminbi 
(Chinese yuan) exchange rates 1969–2011, http://www.chinability.com/Rmb.htm. Por. 
China’s Defense Budget, http://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.
htm (dostęp: 20.06.2016); Kurs dolara względem yuana wedle agencji „Xinhua”, 
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zwiększony do 670 mld yuanów (106,4 mld dolarów)12. Jak zwracał uwagę „The 
Economist”, chińskie inwestycje w obronę przestrzeni powietrznej mogły zni-
welować przewagę amerykańską w technologiach wojskowych13, a zdolności 
taktyczne Chin pozwalały na skuteczne ataki przeciwko amerykańskim bazom 
w obszarze zachodniego Pacyfiku14. Wedle przewidywań tego tygodnika, chiń-
skie nakłady zbrojeniowe mogły przewyższyć amerykańskie w perspektywie 
2035–2040  roku15. Pod względem ilości okrętów wojennych Chiny górować 
miały nad USA – w prognozach „The Economist” – już w 2020 roku16. 

Amerykańskie wydatki zbrojeniowe w połowie drugiej dekady XXI wieku 
kształtowały się na pułapie powyżej 500 mld dolarów rocznie, po szczyto-
wym poziomie w roku 2010 (691 mld dolarów)17. Według amerykańskiego 
Departamentu Obrony, Stany Zjednoczone skierowały na cele obronne ok. 
581 mld dolarów w 2014 roku, ok. 565 mld dolarów w 2015 roku i – wedle 
planu – ok. 535 mld dolarów w roku 201618.

Szybki wzrost chińskich nakładów obronnych przy rosnących możliwo-
ściach gospodarczych ich finansowania od lat 90. XX wieku przykuwał coraz 
silniej uwagę Departamentu Obrony i Kongresu USA. Obawy amerykańskie 
w tamtej dekadzie wzbudziły doniesienia służb i środków przekazu o zagro-
żeniu chińskim szpiegostwem wojskowym i nuklearnym. Jak pisała Shirley 
Kan ze Służby Badawczej Kongresu, raport CIA z  21 kwietnia 1999  roku 

w 2012 roku wynosił 6,3 yuanów za dolara. China’s Annual Defense Budget 2008-2012, 
„Xinhua”, http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-02/07/c_132157447.htm 
(dostęp: 20.06.2016).

12 China’s Annual Defense Budget 2008–2012, „Xinhua”.
13  Why America’s military is losing its edge, „The Economist”, 11.06.2015, http://www.

economist.com/blogs/economist-explains/2015/06/economist-explains-9 (dostęp: 
20.06.2016).

14  China’s military rise, Asia’s balance of power, „The Economist”, 07.04.2012, http://
www.economist.com/node/21552212 (dostęp: 20.06.2016).

15  The dragon’s new teeth. China’s military rise, „The Economist”, 07.04.2012, http://
www.economist.com/node/21552193 (dostęp: 20.06.2016).

16  At the double. China’s military spending, „The Economist”, 15.03.2014, http://www.
economist.com/news/china/21599046-chinas-fast-growing-defence-budget-worries
-its-neighbours-not-every-trend-its-favour (dostęp: 20.06.2016).

17  Department of Defense FY 2016 Budget Proposal, http://www.defense.gov/News/Spe-
cial-Reports/FY16-Budget (dostęp: 20.06.2016); National Defense Budget Estimates for 
FY 2016, Green Book, Office of the U.S. Secretary of Defense (Comptroller) March 
2015, s.  6, http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2016/
FY16_Green_Book.pdf (dostęp: 20.06.2016).

18 National Defense Budget Estimates for FY 2016.
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potwierdził, że ChRL od końca lat 70. XX wieku poprzez szpiegostwo po-
zyskiwała tajemnice amerykańskiej broni atomowej, w tym rakiet Trident II 
i głowic W88, przyspieszając własne badania w tym obszarze i ułatwiając so-
bie wprowadzenie technologii pocisków wielogłowicowych (MIRV)19.

W  raporcie sekretarza obrony USA z  2000  roku w  sprawie chińskich 
postępów wojskowych podkreślono, że dla władz ChRL bodźcem do przy-
spieszenia inwestycji w modernizację potencjału militarnego, zbliżenia stra-
tegicznego z Rosją oraz prób niwelowania dostrzeganego przez Pekin jako 
zagrożenie „okrążania” Chin przez Stany Zjednoczone i  ich sojuszników 
w Azji było zbombardowanie przez amerykańskie lotnictwo ambasady chiń-
skiej w Belgradzie 7 maja 1999 roku podczas wojny kosowskiej, która miała 
wzbudzić po stronie chińskiej obawy przed interwencjami Waszyngtonu20. 
Po sukcesach Operacji „Iracka Wolność”, realizowanej od marca 2003 roku, 
Departament Obrony USA oceniał, że ChRL uwzględni doświadczenia in-
terwencji nad Eufratem, modyfikując założenia przyjmowane po operacji 
„Sojusznicza Siła” w  Kosowie 1999  roku (i  ocenianej jako bardzo ważny 
punkt odniesienia operacji „Pustynna Burza” 1991 roku), dotyczące zdolno-
ści samych sił powietrznych do rozstrzygnięcia konfliktu na swoją korzyść, 
analizując potrzeby skutecznego użycia wojsk lądowych i  sił specjalnych 
w ewentualnym konflikcie tajwańskim21. 

Wedle ocen Departamentu Obrony, na początku XXI wieku chińska stra-
tegia międzynarodowa prowadziła do poszerzenia narodowej potęgi pod po-
kojowymi i defensywnymi hasłami, takimi jak deklarowane niesięganie po 
broń atomową jako pierwsza ze stron konfliktu, które jednak miały zasłaniać 
prawdziwy stosunek Pekinu do używania siły w sposób zależny od okolicz-
ności, zapewniając możliwość zyskania na czasie dla umacniania własnego 
potencjału22. 

19  Sh. Kan, China: Suspected Acquisition of U.S. Nuclear Weapon Secrets, CRS Report 
for Congress, 1 February 2006, s.  8, http://www.fas.org/sgp/crs/nuke/RL30143.pdf 
(dostęp: 20.06.2016).

20  Report to Congress Pursuant to the FY2000 National Defense Authorization Act, An-
nual Report on the Military Power of the People’s Republic of China (2000), http://fas.
org:8080/nuke/guide/china/dod-2000.htm (dostęp: 20.06.2016).

21  Annual Report on the Military Power of the People’s Republic of China. FY04 Report 
to Congress on PRC Military Power Pursuant to the FY2000 National Defense Autho-
rization Act, Key Developments between the 2003 and 2004 Reports to Congress oraz 
część  I raportu, http://www.dod.gov/pubs/d20040528PRC.pdf, http://fas.org:8080/
nuke/guide/china/dod-2004.pdf (dostęp: 20.06.2016).

22 Annual Report on the Military Power of the People’s Republic of China..., s. 7–8.
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Jako poważne wzmocnienie dla sił morskich ChRL Waszyngton wska-
zywał pozyskane z Rosji do 2003 roku dwa niszczyciele klasy Sowriemien-
nij (i zamówione kolejne dwa), z pociskami manewrującymi SS-N-22 oraz 
systemem obrony powietrznej SA-N-7, jak też wprowadzane od 2002 roku 
niszczyciele konstrukcji chińskiej klasy Luhai z  systemem przeciwokręto-
wych pocisków manewrujących C-802 oraz dostosowanym do potrzeb mor-
skich systemem ziemia-powietrze HQ-723. Istotny dla potencjału chińskiej 
marynarki miał być także kontrakt zawarty z Rosją w czerwcu 2002 roku na 
dostawę 8 kolejnych – obok czterech wcześniej pozyskanych – okrętów pod-
wodnych klasy Kilo (w cichej dieslowskiej modernizacji 636), jak i nowe tak-
tyczne okręty podwodne chińskiej produkcji klas Ming i Song, zastępujące 
starsze radzieckie jednostki (klasy Romeo)24. 

Ważne kontrakty chińskiej armii do roku 2004 obejmowały wartą 1 mld 
dolarów umowę z  Rosją na dostawę 24 samolotów Su-30 oraz zakup ro-
syjskich systemów obrony powietrznej SA-20 kosztem 0,5 mld dolarów25. 
Chińskie zakupy rosyjskiego uzbrojenia w latach 90. XX wieku Departament 
Obrony USA szacował na ok. 1,2 mld dolarów rocznie (30% eksportu bro-
ni z Rosji), zaś od 1999 roku te kontrakty miały rosnąć dwukrotnie26. Eks-
pertyzy SIPRI wskazywały na wysoką rozbieżność pomiędzy chińskimi wy-
datkami zbrojeniowymi wedle relacji kursowych i parytetu siły nabywczej, 
wynoszącymi w 2004 roku odpowiednio 35,4 mld i 161 mld dolarów – co 
już wtedy mogło lokować nakłady zbrojeniowe ChRL na drugim miejscu na 
świecie wedle miernika PPP27.

Obserwowanymi z  uwagą przez Waszyngton sukcesami Chin w  pod-
boju Kosmosu były – do 2009 roku – pierwsza załogowa misja kosmiczna 

23  Annual Report on the Military Power of the People’s Republic of China. Report to Con-
gress Pursuant to the FY2000 National Defense Authorization Act, 28 July 2003, s. 24–
27, http://archive.defense.gov/pubs/2003chinaex.pdf (dostęp: 20.06.2016).

24  Ibidem. Zob. także: The Military Power of the People’s Republic of China 2005. Annual 
Report to Congress, s. 5, http://fas.org:8080/nuke/guide/china/dod-2005.pdf (dostęp: 
20.06.2016).

25 Annual Report on the Military Power of the People’s Republic of China, FY 2004.
26 Annual Report on the Military Power of the People’s Republic of China, FY 2004, III.
27  E. Sköns, W. Omitogun, C. Perdomo, P. Stålenheim, 8. Military expenditure, s.  318 

(s.  307–343), [w:] SIPRI Yearbook 2005. Armaments, Disarmament and Internatio-
nal Security, http://www.sipri.org/yearbook/2005/files/SIPRIYB0508.pdf (dostęp: 
20.06.2016). Wedle chińskich deklaracji, budżet obronny ChRL w  2004  roku miał 
wynosić 24,9 mld dolarów. China to increase defense depending by 11,6% in 2004, 
2004/03/08, Embassy of the People’s Republic of China in Australia, http://au.china
-embassy.org/eng/wgc/t71624.htm (dostęp: 20.06.2016).
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Shenzhou-VII (z  września 2008  roku), próby rakiety Long March V (naj-
większej na świecie), przeznaczonej do ciężkiego transportu orbitalnego, po-
stępy w wynoszeniu satelitów i sond Księżyca oraz opracowywanie własnego 
regionalnego system pozycjonowania satelitarnego BeiDou-128. Chiński sys-
tem nawigacji satelitarnej BeiDou-1, oparty o  trzy satelity, używany przez 
ChRL obok GPS i GLONASS, był zastępowany przez bardziej zaawansowany 
BeiDou-2 (wprowadzany od 2011 roku)29. Jako znacznie większe od syste-
matycznie powiększanego budżetu obronnego ChRL, w początkach drugiej 
dekady XXI  wieku, USA szacowały faktyczne chińskie wydatki zbrojenio-
we: w  2010  roku przy budżecie 78,6  mld dolarów miały one wynosić po-
nad 140 mld dolarów30, a w 2012 roku przy budżecie na poziomie 106 mld 
– 120–180 mld dolarów31. 

Tabela 1. Chińskie siły rakietowe (w 2011 roku)

Typ systemu Liczba pocisków Liczba wyrzutni Zasięg

ICBM 50–75 50–75 5400 – >13000 km

IRBM 5–20 5–20 >3000 km

MRBM 75–100 75–100 >1750 km

SRBM 1000–1200 200–250 300–600 km

GLCM 200–500 40–55 >1500 km

Źródło: Annual Report to Congress, Military and Security Developments Involving the People’s Republic 
of China 2011, U.S. Department of Defense, s. 78, http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/
pubs/2011_CMPR_Final.pdf (dostęp: 20.06.2016).

Z perspektywy Waszyngtonu niepokojące wydawały się skutki rozbudo-
wy sił zbrojnych ChRL w kontekście tajwańskim. W wyniku długoletnich 
ciągłych powiększeń arsenału pocisków krótkiego zasięgu lokowanych na 

28  Annual Report to Congress, Military Power of the People’s Republic of China 2009, 
U.S. Department of Defense, 2009, s. 26, 52, http://www.defense.gov/Portals/1/Do-
cuments/pubs/China_Military_ Power_Report_2009.pdf (dostęp: 20.06.2016).

29  Annual Report to Congress, Military and Security Developments Involving the People’s 
Republic of China, U.S. Department of Defense, 2010, s. 36, 41–42, http://www.defen-
se.gov/Portals/1/Documents/pubs/2010_CMPR_Final.pdf (dostęp: 20.06.2016).

30 Ibidem.
31  Annual Report to Congress, Military and Security Developments Involving the People’s 

Republic of China, U.S. Department of Defense, 2012, s. 6, http://www.defense.gov/
Portals/1/Documents/pubs/2012_CMPR_Final.pdf (dostęp: 20.06.2016).
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wybrzeżu naprzeciw Tajwanu, do października 2011 roku Chiny dyspono-
wały 1000–1200 pociskami SRBM rozmieszczonymi przy Cieśninie Taj-
wańskiej32.

Obok trzech operacyjnie rozmieszczonych SSBN klasy Jin (Typ 094) i ko-
lejnych 5 wprowadzanych od 2013 roku (z możliwością przenoszenia nowych 
pocisków JL-2 o zasięgu ponad 4000 mil morskich) w ciągu dekady ChRL 
mogła być przygotowana do wprowadzenia okrętów podwodnych kolejnej 
generacji (096)33. Sukcesem Chin w 2012 roku było pomyślne przetestowanie 
myśliwca J-15 przystosowanego do korzystania z lotniskowca (przebudowa-
ny nieukończony radziecki lotniskowiec, zakupiony przez ChRL od Ukrainy 
i  eksploatowany treningowo jako Liaoning, nie miał, jak przyjmował De-
partament Obrony, dysponować zdolnościami przyjmowania skrzydła po-
wietrznego do 2015 roku)34.

Zgodnie ze strategią administracji Baracka Obamy z  2010  roku, celem 
USA było budowanie wpływów w kluczowych centrach światowych, w tym 
w Chinach35. Podstawą współpracy Stanów Zjednoczonych z Chinami, Rosją 
i Indiami miało być wzajemne uznanie interesów i szacunek36. Stany Zjed-
noczone zamierzały monitorować chińskie programy zbrojeniowe i przyczy-
niać się do ograniczenia napięć w Cieśninie Tajwańskiej37. W strategii USA 
z roku 2015 Barack Obama zwracał uwagę na ogromne rozszerzenie zakresu 
współpracy amerykańsko-chińskiej przy podtrzymywanej obserwacji postę-
pów zbrojeniowych Chin i odrzuceniu zastraszania w rozstrzyganiu sporów 
terytorialnych38. W relacjach z Pekinem strategia Baracka Obamy zakładała 
występowanie USA z pozycji siły, dzięki której Waszyngton zamierzał utrzy-
mać nacisk na respektowanie przez ChRL norm międzynarodowych w szero-
kim zakresie („od bezpieczeństwa morskiego do handlu i praw człowieka”)39. 

32 Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China, s. 21.
33  Annual Report to Congress, Military and Security Developments Involving the People’s 

Republic of China, U.S. Department of Defense, 2013, s. 6, http://www.defense.gov/
Portals/1/Documents/pubs/2013_China_Report_FINAL.pdf (dostęp: 20.06.2016).

34 Ibidem.
35  National Security Strategy (NSS), The White House, May 2010, s. 3, https://www.whiteho-

use.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf (dostęp: 20.06.2016).
36 Ibidem, s. 11.
37 Ibidem, s. 43.
38  National Security Strategy (NSS), The White House, February 2015, wstęp Baracka 

Obamy, https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_securi-
ty_strategy.pdf (dostęp: 20.06.2016).

39 National Security Strategy 2015, s. 24.
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USA, w strategii z roku 2015, odrzucały nieuchronność konfrontacji z Chi-
nami, pomimo trwającej rywalizacji, zakładając zarazem możliwość współ-
pracy w zakresie m.in. zmian klimatu, zdrowia publicznego, postępu ekono-
micznego oraz w kwestii denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego40.

Ministerstwo Obrony Narodowej ChRL w strategii wojskowej z 2015 roku 
podkreśliło znaczenie współpracy militarnej z Rosją i szerszego partnerstwa 
strategicznego Pekin–Moskwa, przy podtrzymaniu działań na rzecz budo-
wy zaufania pomiędzy Chinami a USA w sferze obronnej oraz rozwijaniu 
współdziałania z  partnerami regionalnymi w  ramach Szanghajskiej Orga-
nizacji Współpracy i forów azjatyckich41. Wśród niepokojących Pekin pro-
cesów międzynarodowych, chińska strategia z roku 2015 wyróżniła rozsze-
rzanie obecności wojskowej USA w Azji oraz amerykańskich sojuszy w tym 
regionie, zwracając uwagę na roszczenia Chin do Tajwanu oraz tendencje 
separatystyczne w chińskim Turkiestanie („siły antychińskich” przygotowu-
jące „kolorową rewolucję”)42. Wśród aktualnych zagrożeń, chińska strategia 
bezpieczeństwa narodowego z maja 2015 roku wymieniała hegemonizm, po-
litykę siły i neointerwencjonizm43. Pięć zasad pokojowego współżycia z de-
klaracji chińsko-indyjskiej z roku 1954 zachowywało dla władz ChRL aktu-
alność44, a w stosunkach międzynarodowych, według chińskiego prezydenta 
Xi Jinpinga, należało odrzucić logikę gry o sumie zerowej45.

Dziesięcioletniemu wzrostowi chińskiego budżetu zbrojeniowego od 
2005 do 2014 roku (z poziomu 30 mld do 136 mld dolarów rocznie) towarzy-
szył – według wyliczeń Departamentu Obrony – wzrost realnych wydatków 
zbrojeniowych z 90 mld do 165 mld dolarów rocznie, co oznaczało, że łączne 

40 Ibidem.
41  China’s Military Strategy, The State Council Information Office of the People’s 

Republic of China, Beijing, White Papers, May 2015, VI. Military and Security 
Cooperation, D.  Zhaohui (red.), Ministry of National Defense. The People’s Re-
public of China, http://eng.mod.gov.cn/Database/WhitePapers/2015-05/26/con-
tent_4586715.htm (dostęp: 20.06.2016). Por. Shanghai Cooperation Organization, 
http://www.sectsco.org/EN123/ (dostęp: 20.06.2016).

42  China’s Military Strategy, I. National Security Situation, http://eng.mod.gov.cn/Data-
base/WhitePapers/2015-05/26/content_4586688.htm (dostęp: 20.06.2016).

43 Ibidem.
44  Five Principles of Peaceful Coexistence not outdated: Chinese president, „Xinhuanet”, 

28.06.2014, http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-06/28/c_133445548.htm 
(dostęp: 20.06.2016).

45  Chinese president urges against zero-sum game, „Xinhuanet”, 28.06.2014, http://news.
xinhuanet.com/english/china/2014-06/28/c_133445506.htm (dostęp: 20.06.2016).
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obronne nakłady budżetowe ChRL w tamtym okresie przekroczyły 770 mld 
dolarów, a wydatki sięgały ok. 1,2–1,5 bln dolarów (tab. 2).

Tabela 2. Wzrost chińskiego budżetu obronnego i wydatków zbrojeniowych (w mld dolarów)

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 04–14

Budżet 29,9 35 46 60 70* 78,6 91,5 106 119,5 136 702,5

Wydatki 90
70 

–105
97 

–139
105 
–150

>150 >160
120 
–180

135 
–215

>145 165
1237 
–1499

* China’s defense budget to grow 14,9% in 2009, (Xinhua), „China Daily”, http://www.chinadaily.com.cn/
china/2009-03/04/content_7535244.htm (dostęp 20.06.2016).
Źródło: U.S. Department of Defense, Annual Report to Congress, Military and Security Developments 
Involving the People’s Republic of China (raporty z lat 2005–2015), https://www.defense.gov/News/
Publications/ (dostęp: 20.06.2016).

Amerykańskie obawy związane z wojskową współpracą 
chińsko-rosyjską

Omawiający zmiany równowagi militarnej USA–Chiny, raport RAND au-
torstwa Erica Heginbothama i innych podkreślił, że w XXI wieku zmniejszy-
ła się asymetria w nacisku Chin i Stanów Zjednoczonych na przygotowanie 
do działań wojskowych w teatrze azjatyckim (przy wcześniejszym skupieniu 
chińskich przygotowań na odcinku tajwańskim i znacznie szerszym zakresie 
globalnych militarnych zadań amerykańskich) ze względu na rozszerzenie 
zdolności ChRL do realizacji misji międzynarodowych oraz zwiększone in-
westycje militarne Waszyngtonu w Azji46. Wprowadzane przez ChRL w la-
tach 1996–2016 uzbrojenie pochodzenia rosyjskiego obejmowało – jak pod-
kreślił raport RAND – m.in. modyfikacje systemów obrony przeciwlotniczej 
(rakiet ziemia-powietrze SA-2) i  import 40 baterii SAM zasięgu dłuższego 
(100–200 km) oraz 160 baterii S-300, systemy zagłuszania łączności, odrzu-
towe samoloty transportu powietrznego Ił-76MD (w liczbie 14), 12 okrętów 
podwodnych klasy Kilo, 4 niszczyciele klasy Sowriemiennij, samoloty Su-27 
i (ok. 175) Su-30 oraz 105 wyprodukowanych na licencji J-1147.

46  E. Heginbotham, M. Nixon, F. E. Morgan, J. L. Heim, J. Hagen, Sh. Li, J. Engstrom, 
M. C. Libicki, P. DeLuca, D. A. Shlapak, D. Frelinger, B. Laird, K. Brady, L. J. Morris, 
The U.S.–China Military Scorecard, Forces, Geography, and the Evolving Balance of 
Power 1996-2017, Santa Monica 2015, s. 41, http://www.rand.org/content/dam/rand/
pubs/research_reports/RR300/RR392/RAND_RR392.pdf (dostęp: 20.06.2016).

47 E. Heginbotham, op. cit., s. xxiv, xxvii, 27, 29–32, 98.
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Syed Mahmud Ali zaznaczył, że obawy USA w  okresie kierownictwa 
Chucka Hagela w Departamencie Obrony budziła perspektywa doścignięcia 
Stanów Zjednoczonych pod względem technologicznym i naukowym przez 
ChRL i Rosję, zaawansowana chińsko-rosyjska współpraca m.in. w obsza-
rze energetyki, przy rosnącej presji wojskowej ze strony Rosji (widocznej 
na Ukrainie) oraz chińskich nakładach zbrojeniowych przekraczających 
200 mld dolarów rocznie48. Jak zauważył Hong-yi Lien, przyczynami obser-
wowanego od 2006 roku ograniczenia rosyjskiego eksportu militarnego do 
Chin, którego wartość w latach 1992–2006 sięgała blisko połowę całej zbroje-
niowej sprzedaży eksportowej Rosji (26 z 58 mld dolarów), były m.in. obawy 
rosyjskie dotyczące bezpieczeństwa i ewentualnego powstania konkurencji 
ze strony chińskich producentów uzbrojenia49. 

Wedle oceny Olivera Bräunera, Marka Bromleya i  Mathieu Duchâtela, 
bodźcem dla ChRL do przyspieszenia modernizacji wojskowej poprzez za-
kupy zagranicznego uzbrojenia (dostarczanego w  okresie pozimnowojen-
nym w  80% przez Rosję, a  także z  Ukrainy i  Izraela) był kryzys związany 
z  tajwańskim zwrotem w kierunku niepodległościowym z  lat 1995–199650. 
Zdaniem specjalistów SIPRI, ograniczenie rosyjskiego eksportu do Chin po 
2005 roku wyjaśniać można (obok kwestii dostępnego poziomu technologii, 
konkurencji na rynkach międzynarodowych i  relacji z  innymi partnerami 
handlowymi m.in. z  Indiami) obawami Rosji przed nieuzgodnionym ko-
piowaniem przez Chiny rosyjskich rozwiązań technologicznych („odwrotną 
inżynierią”), łączonych z samolotem chińskim J-11B (wobec Su-27SK), ha-
mującym negocjacje w sprawie sprzedaży samolotu Su-3551. 

48  S. M. Ali, US–China Strategic Competition. Towards a New Power Equilibrium, Ber-
lin–Heidelberg 2015, s. 197–198.

49  H. Lien, PLA Military Modernization and Sino-Russian Military Cooperation, [w:] Nation-
al Security under the Obama Administration, B. M. Rajaee, M. J. Miller (red.), New York 
2012, s. 108, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-137-01047-6.pdf  
(dostęp: 20.06.2016). Por. H. Lien, Security and Military Cooperation between Russia 
and China in East Asia, „Pacific Rim: Economics, Politics, Law” 2015, nr 4, s. 9–21, 
http://apr-magazine.dvfu.ru/security-and-military-cooperation-between-rus-
sia-and-china-in-east-asia (dostęp: 20.06.2016).

50  O. Bräuner, M. Bromley, M. Duchâtel, Western Arms Exports to China, SIPRI Policy 
Paper, January 2015, nr 43, s. 42–43, http://books.sipri.org/files/PP/SIPRIPP43.pdf 
(dostęp: 20.06.2016).

51  Ibidem. Por. R. Krishnan Simha, Rise of the clones: Chinese knockoffs undercut Russian 
arms exports, Russia Beyond the Headlines („Rossiyskaya Gazeta”), 11.08.2015, 
http://rbth.com/blogs/2015/08/11/rise_of_the_clones_chinese_knockoffs_under-
cut_russian_arms_exports_48345.html (dostęp: 20.06.2016).
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Według baz danych SIPRI, sprzedaż rosyjskiego uzbrojenia do Chin, 
utrzymująca się powyżej wartości 2 mld dolarów rocznie w  latach 2000–
2004, osiągnęła rekordowy poziom 3,1 mld dolarów w 2005 roku i zaczęła 
spadać do poziomu poniżej 1 mld dolarów rocznie w  latach 2010–201552. 
Ogólna wartość importowanego przez ChRL uzbrojenia w latach 1992–2015 
wyniosła 41,7 mld dolarów, w tym uzbrojenia z Rosji – 32,6 mld dolarów53.

Od drugiej połowy pierwszej dekady XXI wieku rosło znaczenie rosyj-
skiego eksportu broni do Indii, które w następnym dziesięcioleciu przewyż-
szyły Chiny jako odbiorca uzbrojenia wytwarzanego w  Rosji54. W  latach 
2012–2013 wartość eksportowanej do Indii rosyjskiej broni sięgała, według 
bazy danych SIPRI, blisko 4 mld dolarów rocznie55, a wedle źródeł rosyjskich 
w 2013 roku wynosiła nawet 4,7 mld dolarów56.

Gospodarcza rywalizacja amerykańsko-chińska

Przyjmowane przez USA na początku XXI wieku prognozy dotyczące wzrostu 
chińskiej gospodarki okazały się (jak pokazały dane z następnego dziesięcio-
lecia) niedoszacowane. Założenia dotyczące tych perspektyw, przedstawione 
w raporcie sekretarza obrony USA dla Kongresu z 2005 roku (w odwołaniu 
do szacunków „Economist Intelligence Unit” i „Global Insight”) głosiły, że 
przy utrzymaniu ówczesnych wysokich wyników podnoszenia chińskiego 
PKB w  2025  roku miał on być powiększony do poziomu 6,4 bln dolarów 
(przy przewidywanym przez Departament Obrony wzroście nakładów zbro-
jeniowych ChRL do tego czasu do ponad 200 lub 300 mld dolarów rocznie)57. 

52  Arms Transfers Database, TIV of arms exports from Russia, 1992–2015, SIPRI, http://
armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php (dostęp: 20.06.2016).

53  Arms Transfers Database, TIV of arms exports to China, 1989–2015, SIPRI, http://
armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php (dostęp: 20.06.2016).

54  R. Bitzinger, Russian Arms Transfers and Asian Military Modernization, 29.12.2015, 
ISN ETH Zurich, http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?id=195382 
(dostęp: 20.06.2016).

55 Arms Transfers Database, TIV of arms exports from Russia.
56  Russia Sold $4,7Bln in Arms to India in 2013, „Sputnik News”, 06.02.2014, http://

sputniknews.com/military/20140206/187259759/Russia-Sold-47Bln-in-Arms-to
-India-in-2013.html (dostęp: 20.06.2016).

57  The Military Power of the People’s Republic of China 2005, Annual Report to Con-
gress, Office of the Secretary of Defense, s. 20–21, http://fas.org:8080/nuke/guide/
china/dod-2005.pdf (dostęp: 20.06.2016).
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Tymczasem chiński PKB już w 2014  roku liczył 10,35 bln dolarów (wedle 
relacji kursowych)58 i 18,02 bln dolarów z uwzględnieniem parytetu siły na-
bywczej, przy zachowaniu tego miernika wyprzedzając Stany Zjednoczone 
(przy amerykańskim PKB liczącym 17,42 bln dolarów)59. „Economist Intel-
ligence Unit” w marcu 2006 roku przewidywał, że chińskie wysuwanie się 
na prowadzenie w rankingu PKB wedle siły nabywczej nastąpić miało sześć 
lat później niż stało się to w rzeczywistości, prognozując, wedle przeliczeń 
kursowych, chiński PKB na poziomie 10 bln dolarów w 2020 roku (i 29,6 bln 
dolarów w PPP, przy 28,8 bln dolarów PKB USA)60.

Henry Paulson zauważył, że 10 bilionowa chińska gospodarka dała Peki-
nowi podstawę do wykorzystywania nowostworzonej siły militarnej do prób 
rozstrzygnięcia na swoją korzyść sporów terytorialnych z sąsiadami (i „na-
pinania muskułów”), co stwarzało zagrożenie dla sojuszników USA w Azji, 
uznając za najbardziej niebezpieczny wieloletni polityczny i  gospodarczy 
konflikt chińsko-japoński61. Były sekretarz skarbu w administracji G.W. Bu-
sha zwrócił uwagę na zagrożenie połączenia sił ChRL i  ekspansywnej Ro-
sji, która wzbudziła obawy agresją przeciw Ukrainie, wyrażając nadzieję na 
długoterminowy rozsądek chińskich elit i nie podążanie przez nie za przy-
kładem pokazów siły Władimira Putina62. Jak wypunktował Henry Paulson, 
widoczne były także słabsze strony postępów gospodarczych Chin, w  tym 
niski w skali światowej PKB per capita (80 pozycja) i spowolnienie wzrostu 
chińskiego PKB w 2014 roku do 7% poziomu63. 

Po długim okresie rekordowego wzrostu na poziomie 10%, chiński PKB 
zwiększał się w wolniejszym tempie w latach 2012, 2013 i 2014 (7,8%, 7,7% 

58  GDP at market prices, World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
MKTP.CD (dostęp: 20.06.2016).

59  GDP, PPP (current international $), World Bank, http://data.worldbank.org/indica-
tor/NY.GDP.MKTP.PP.CD (dostęp: 20.06.2016); Price level ratio of PPP conversion 
factor (GDP) to market exchange rate, World Bank, http://data.worldbank.org/indi-
cator/PA.NUS.PPPC.RF (dostęp: 20.06.2016).

60  Foresight 2020, Economic, industry and corporate trends, Economist Intelligence 
Unit 2006, s.  12, http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/eiuForesight2020_WP.pdf 
(dostęp: 20.06.2016); W. Morrison, China’s Economic Conditions, CRS Issue Brief 
for Congress, January 12, 2006, s. 12, http://www.fas.org/sgp/crs/row/IB98014.pdf 
(dostęp: 20.06.2016).

61  H. M. Paulson, Dealing with China. An Insider Unmasks the New Economic Superpo-
wer, London 2015, s. 387.

62 Ibidem, s. 389.
63 Ibidem, s. xv.
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i  7,3% odpowiednio), wobec 9,5% w  2011  roku64. Chiński PKB per capi-
ta w  2014  roku wynosił, według Banku Światowego, w  cenach bieżących 
7,6 tys.65, a w parytecie siły nabywczej 13 tys. dolarów66. Amerykański PKB 
per capita w roku 2014 sięgał 54,6 tys. dolarów67.

Tabela 3. Roczny PKB ChRL i USA w XXI wieku w bln dolarów

Rok 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ChRL 
wg cen

1,3 2,3 2,7 3,5 4,5 5,1 6,0 7,5 8,5 9,5 10,3

ChRL 
wg PPP

4,1 6,6 7,6 9,0 10,0 11,0 12,4 13,8 15,1 16,5 18,0

USA 10,6 13,1 13,8 14,5 14,7 14,4 15,0 15,5 16,2 16,8 17,4

Źródło: GDP at market prices, World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD; GDP, 
PPP (current international $), World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD 
(dostęp: 20.06.2016).

Gospodarcza współzależność chińsko-amerykańska obejmowała inwesty-
cje rezerw walutowych ChRL, sięgające 1,5 bln dolarów do grudnia 2007 roku, 
z czego 900 mld ulokowanych w papierach rządowych USA i agencji federal-
nych m.in. Fannie Mae i Freddie Mac (zaangażowanych na rynkach nierucho-
mości), o które, jak wyjaśniał Henry Paulson, w czasie kryzysu finansowego 
Pekin się martwił wskazując je jako argument w sporze o politykę walutową68. 
W  odniesieniu do finansowych relacji amerykańsko-chińskich przed kry-
zysem 2007  roku, Niall Ferguson tłumaczył, że zadłużające się Stany Zjed-
noczone (i rozrzutni Amerykanie) stały się zależne od ChRL (i oszczędnych 
Chińczyków), korzystającej na nadwyżce w handlu z USA i wykorzystującej 

64  GDP growth (annual %), World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
MKTP.KD.ZG (dostęp: 20.06.2016).

65  GDP per capita (current US $), World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.PCAP.CD (dostęp: 20.06.2016).

66  GDP per capita, PPP (current international $), World Bank, http://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD (dostęp: 20.06.2016). Zob. także: Gross domestic pro-
duct, OECD Data, https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm (do-
stęp: 20.06.2016).

67  GDP per capita (current US $). Ludność Chin w  2014  roku wedle ONZ wynosiła 
1,369 mld mieszkańców (oprócz Hong Kongu, liczącego 7,2 mln obywateli i 0,6-mi-
lionowego Makao), zaś w USA mieszkało ok. 319 mln osób. UN Demographic Year-
book 2014, s. 660–661, http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb-
sets/2014.pdf (dostęp: 20.06.2016).

68 H. M. Paulson, op. cit., s. 231.
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obligacje dolarowe do obniżania kursu chińskiej waluty z korzyścią dla eks-
portu69. W  ocenie Paulsona, nieuzasadnione były jednak publiczne obawy 
w Stanach Zjednoczonych związane z utrzymywaniem przez ChRL 1,3 bln 
dolarów (10%) amerykańskiego zadłużenia, co polityk ten przedstawiał jako 
rodzaj korzystnego popytu na papiery wartościowe USA70. 

Wykres 1. Gospodarcza rywalizacja amerykańsko-chińska
Źródło: The World Bank, GDP at market prices, GDP, PPP (current international $)…

Kwestia tajwańska i relacje USA–Chiny

Kwestia ewentualnej niepodległości demokratycznego Tajwanu zyskała 
na znaczeniu po zimnej wojnie. Jak pisał Richard C. Kagan, pierwszy de-
mokratycznie wybrany prezydent tajwański Lee Teng-hui usiłował ukazać 
możliwość zjednoczenia Chin kontynentalnych z Tajwanem na zasadzie za-
kończenia sporu ideologicznego i przyjęcia przez obie strony jako podstawy 
ich łączności ustroju demokratycznego, co było polityką uważaną za nader 
śmiałą w czasie wzmocnienia międzynarodowego ChRL i odmawiania po-
parcia dla niepodległości Tajwanu przez administrację Billa Clintona71. Po 

69  N. Ferguson, Kolos. Cena amerykańskiego imperium, przeł. M. Hartman, B. Wilga- 
-Wielgucka, Kraków 2014, s. 351, 354.

70 H. M. Paulson, op. cit., s. 384.
71  R. C. Kagan, Taiwan’s Statesman. Lee Teng-hui and Democracy in Asia, Annapolis 

2007, s. 116–117.
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zakończeniu urzędowania w  2008  roku, opowiadający się za niepodległo-
ścią Tajwanu, prezydent Chen Shui-bian został aresztowany pod zarzutami 
korupcyjnymi72. Zwolennik umacniania więzów łączących 23-milionowy 
Tajwan73 z Chinami, polityk Kuomintangu Ma Ying-jeou (dawny sekretarz 
i  tłumacz prezydenta Chiang Ching-kuo) został wybrany na prezydenta 
w 2008 roku, a w 2012 roku uzyskał reelekcję74. Tsai Ing-wen z Demokra-
tycznej Partii Progresywnej, która opowiadała się za niepodległością wyspy 
(tak jak prezydent Chen Shui-bian), wybrana została na prezydenta Tajwanu 
w styczniu 2016 roku; za zbliżeniem z Chinami miał optować prezydent Ma 
Ying-jeou i kandydat Kuomintangu Eric Chu75.

Jak pisali Ashton Carter i  William Perry, w  politykę USA wobec Chin 
doby XXI wieku, która w ocenie tych specjalistów powinna obejmować dwa 
kierunki – włączania ChRL do współpracy międzynarodowej i zabezpiecze-
nia przed chińską ekspansją – wkomponowane były konsekwencje ustawy 
o relacjach z Tajwanem, zobowiązującej Stany Zjednoczone do obrony wy-
spy przed inwazją Pekinu, nakładające się na trwającą z silnym natężeniem 
w tym regionie amerykańsko-chińską rywalizację zbrojeniową, wynikającą 
z kolidujących ze sobą celów obu mocarstw wobec Tajwanu, a także na nara-
stające międzynarodowe współzawodnictwo militarne pomiędzy nimi76.

Strategia ChRL wobec Tajwanu, formowana do 2015 roku, zakładała – jak 
zaznaczył Departament Stanu USA – możliwość użycia siły wobec tej wy-
spy w przypadku dookreślenia jej statusu politycznego w sposób niezgodny 
z  oczekiwaniami Pekinu, to znaczy wyboru niepodległościowego lub kro-
ków w  kierunku niepodległościowym, jak też w  przypadku „niepokojów 
wewnętrznych”, pozyskania przez Tajwan broni atomowej, bezterminowego 

72  hungry for justice. Taiwan’s opposition, „The Economist”, 20.11.2008, http://www.eco-
nomist.com/node/12649274 (dostęp: 20.06.2016). Por. Stolen Asset Recovery Initia-
tive (StAR), World Bank Group, United Nations Office on Drugs and Crime, https://
star.worldbank.org/corruption-cases/node/19576 (dostęp: 20.06.2016); Stolen Asset 
Recovery Initiative (StAR), United Nations Office on Drugs and Crime, https://www.
unodc.org/unodc/en/corruption/StAR.html (dostęp: 20.06.2016).

73  Taiwan, Republic of China Yearbook 2015, s. 50–51, http://yearbook.multimedia.ey.
gov.tw/enebook/2015yearbook/index.html (dostęp: 20.06.2016).

74  Biography, Office of the President, Republic of China (Taiwan), http://english.presi-
dent.gov.tw/Default.aspx?tabid=454 (dostęp: 20.06.2016).

75  A. Ramzy, Tsai Ing-wen Elected President of Taiwan, First Woman to hold Office, „The 
New York Times”, 16.01.2016, http://www.nytimes.com/2016/01/17/world/asia/ta-
iwan-elections.html?_r=0, (dostęp: 11.02.2016).

76  A. Carter, W. Perry, China on the March, „The National Interest” 2007, nr 88, s. 16–17, 
http://www.jstor.org/stable/42896003 (dostęp: 20.06.2016).
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odkładania dialogu na rzecz zjednoczenia chińsko-tajwańskiego, obcych in-
gerencji w tajwańskie sprawy wewnętrzne oraz umieszczenia na wyspie ob-
cych sił77. Od 2010 do 2014 roku wartość amerykańskiej broni sprzedanej na 
Tajwan wynosiła 12 mld dolarów, wydanych m.in. na modyfikację wyposa-
żenia samolotów F-16 A/B dla tajwańskich sił powietrznych78.
Tabela 4. Równowaga sił w Cieśninie Tajwańskiej – rok 2014/2015

Rodzaj sił

Siły ChRL
Siły 

Tajwanu

całkowite
przy 

Cieśninie 
Tajwańskiej

całkowite

Wojska 
lądowe

personel 1,25 mln 0,4 mln 0,13 mln
czołgi 6947 2758 1100
działa 7953 3891 1600

Marynarka 
wojenna

lotniskowce 1 0 0
niszczyciele 21 14 4
fregaty 52 42 22
korwety 15 11 1
czołgowe statki desantowe 
/ amfibie

29 26 12

średnie statki desantowe 28 21 4
szturmowe okręty 
podwodne (Diesel)

53 34 4

atomowe szturmowe okręty 
podwodne

5 2 0

patrolowce przybrzeżne 
(rakietowe)

86 68 45

Lotnictwo

myśliwce 1700 130 388
bombowce 400 200 22
transportowe 475 150 21
zadań specjalnych 115 75 10

Źródło: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2015, op. cit., 
Appendix II: China and Taiwan Forces Data, s. 77–80.

77  Możliwości działań ChRL wykraczających poza ramy pokojowe regulowały zapisy 
ustawy przeciwko secesji z marca 2005 roku. Zob. Annual Report to Congress, Mi-
litary and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2015, U.S. 
Department of Defense, s.  57–58, http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/
pubs/2015_China_Military_Power_Report.pdf (dostęp: 20.06.2016).

78  Annual Report to Congress, Military and Security Developments Involving the People’s 
Republic of China, U.S. Department of Defense, 2014, s. 57, http://www.defense.gov/
Portals/1/Documents/pubs/2014_DoD_China_Report.pdf (dostęp: 20.06.2016).



Grzegorz Nycz

42

Rywalizacja amerykańsko-chińska i obawy przed sojuszem 
chińsko-rosyjskim: komentarze

Analizujący wyznaczniki strategii międzynarodowych Chin i  USA James 
Steinberg i  Michael O’Hanlon zwrócili uwagę na możliwość (wskazywaną 
przez część obserwatorów) przechodzenia ChRL pod zasłoną oficjalnej stra-
tegii pokojowego wzrostu do próby rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi 
o dominację regionalną i globalną, łatwiejszą po amerykańskim kryzysie fi-
nansowym roku 200879. Po zakończeniu zimnej wojny – jak tłumaczyli Ja-
mes Steinberg i Michael O’Hanlon – polityka USA wobec Chin formułowana 
była pomiędzy strategicznymi alternatywami nowej ery, czyli powrotem do 
izolacjonizmu lub dążeniem do budowy Pax Americana (w tym neokonser-
watystów i hegemonistów optujących nawet za imperium amerykańskim)80.

Obawy Pekinu dotyczące ewentualnego okrążania Chin przez USA, któ-
remu – jak wskazywał Ming Wan – wedle obaw „twardogłowych” w ChRL, 
miała służyć amerykańska obecność wojskowa w  Afganistanie i  Pakista-
nie, mogły być łagodzone w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy 
(SOW) będącej z perspektywy chińskiej ścieżką do rozszerzania wpływów 
w Azji Środkowej bez pogarszania relacji z Rosją (mniej zainteresowaną po-
stępem instytucjonalizowania SOW), oraz odpowiednikiem Regionalnego 
Forum ASEAN w budowaniu obu stref strategicznego oddziaływania – środ-
kowoazjatyckiego i pacyficznego81. Uwagę zwracała rola Szanghajskiej Orga-
nizacji Współpracy jako porozumienia państw niedemokratycznych, kryty-
kowanego – jak odnotował Ming Wan – za przyczynianie się do osłabienia 
procesów demokratyzacji na świecie, w sposób przeczący pochwalnym uwa-
gom na temat korzyści ze zinstytucjonalizowanej współpracy państw w ra-
mach organizacji międzynarodowych, których przykładem miała być SOW82. 

Jak zaznaczył Hall Gardner, o możliwości sojuszu chińsko-rosyjskiego mo-
gły świadczyć prowadzone na poziomie ponad 2 mld dolarów rocznie sprze-
daże sprzętu wojskowego z Rosji do Chin, współpraca tych dwóch mocarstw 
w obszarze dostaw energii, perspektywy rozszerzenia Szanghajskiej Organizacji 

79  J. Steinberg, M. O’Hanlon, Strategic Reassurance and Resolve. U.S.-China Relations in 
the Twenty-First Century, Princeton and Oxford 2014, s. 30–31.

80 Ibidem, s. 51–53.
81  M. Wan, The Shanghai Cooperation Organization: The Security-Economics Nexus, [w:] 

Linking Trade and Security. Evolving Institutions and Strategies in Asia, Europe, and the 
United States, V. K. Aggarwal, K. Govella (red.), New York 2013, s. 114, 118, http://link.
springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4614-4765-8.pdf (dostęp: 20.06.2016).

82 Ibidem, s. 118.
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Współpracy o kolejne państwa, a  także niezdolność Moskwy do znalezienia 
satysfakcjonującej dla siebie odpowiedzi na rozszerzenie NATO na wschód 
oraz „kolorowe rewolucje” w byłych republikach ZSRR, zbliżające autorytarne 
władze rosyjskie do także silnie autorytarnych partnerów chińskich83.

Alexander Lukin wyjaśniał, że potwierdzeniem podniesionej rangi relacji 
rosyjsko-chińskich w ramach budowy Szanghajskiej Organizacji Współpracy 
były wspólne ćwiczenia wojskowe w sierpniu 2005 roku przy północnych wy-
brzeżach Chin, a także oświadczenie SOW z tego samego roku wzywające do 
usunięcia amerykańskich baz z Uzbekistanu i Kirgistanu jako zagrażających re-
gionalnej równowadze sił, przy czym dla Rosji ta formuła współpracy stanowi-
ła także uzupełnienie relacji budowanych w obrębie Wspólnoty Niepodległych 
Państw84. Christopher Marsh i Lowell Dittmer zauważyli, że bezprecedenso-
wemu zbliżeniu rosyjsko-chińskiemu pierwszej dekady XXI wieku sprzyjało 
pogorszenie relacji amerykańsko-rosyjskich do poziomu „nowej zimnej woj-
ny” i utrudnienia w stosunkach USA-Chiny spowodowane postępami wojsko-
wymi ChRL, jak też ingerencjami militarnymi Stanów Zjednoczonych w wy-
miarze globalnym oraz nierozwiązaną kwestią przyszłości Tajwanu85. Wedle 
obserwacji Johna Berrymana, ze względu na nieudane doświadczenia sojuszu 
radziecko-chińskiego oraz różnice kulturowe między Rosją a Chinami, w Mo-
skwie przeważać mogło przekonanie o małym prawdopodobieństwie stworze-
nia rozwiniętego na pełną skalę antyzachodniego przymierza Pekin-Moskwa 
w oparciu o traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i współpracy z roku 200186.

83  Potwierdzeniem możliwości zawiązania sojuszu chińsko-rosyjskiego mogły być, 
jak wskazywał Hall Gardner, wspólne ćwiczenia wojskowe Rosji i  Chin w  sierpniu 
2006 roku (w pobliżu Władywostoku). Zob. H. Gardner, Averting Global Waroku Re-
gional Challenges, Overextension, and Options for American Strategy, New York 2007, 
s. 168, Zob. H. Gardner, Averting Global War. Regional Challenges, Overextension, and 
Options for American Strategy, New York 2007, s. 168, http://link.springer.com/content/
pdf/10.1057%2F9780230608733.pdf (dostęp: 20.06.2016).

84  A. Lukin, The Russian Approach to China under Gorbachev, Yeltsin, and Putin, 
[w:] Russian Strategic Thought toward Asia, G. Rozman, K. Togo, J. P. Ferguson 
(red.), New York 2006, s.  159, s.  139–165, http://link.springer.com/content/pdf/ 
10.1057%2F9780230601734.pdf (dostęp: 20.06.2016).

85  Ch. Marsh, L. Dittmer, The Russian Factor in U.S.-China Relations, [w:] Chi-
na and the United States. Cooperation and Competition in Northeast Asia, S. Zhao 
(red.), New York 2008, s.  124, s.  123–142, http://link.springer.com/content/pdf/ 
10.1007%2F978-0-230-61609-7.pdf (dostęp: 20.06.2016).

86  J. Berryman, Russia and China in Eurasia: The Wary Partnership, [w:] Key Play-
ers and Regional Dynamics in Eurasia. The Return of the ‘Great Game’, M. R. Fre-
ire, R. E. Kanet (red.), New York 2010, s.  139, http://link.springer.com/content/
pdf/10.1057%2F9780230290754.pdf (dostęp: 20.06.2016).
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Marlène Laruelle podkreśliła, że chociaż Moskwę i Pekin łączyły obawy 
przed „kolorowymi rewolucjami”, Rosja nie zamierzała łączyć Organizacji 
Układu o  Bezpieczeństwie Zbiorowym, nad którym miała pełną kontrolę, 
z luźną Szanghajską Organizacją Współpracy, przy innych zagrożeniach dla 
sprzymierzenia chińsko-rosyjskiego, związanych z  rywalizacją ekonomicz-
ną (m.in. w sektorze gazowym i paliwowym, jak też w zakresie dostępu do 
uzbeckich i kazachskich złóż uranu) oraz historycznymi sporami imperium 
rosyjskiego i chińskiego87. 

Jak przewidywał Robert Kaplan, Chiny i Rosja mogłyby zawiązać sojusz 
o  znaczeniu taktycznym, spajany przez podobne wyzwania stojące przed 
oboma mocarstwami (spowolnienie gospodarcze oraz zagrożenia na pozio-
mie geopolitycznym) i  ich autorytarny ustrój, przy utrudnieniach związa-
nych z oczekiwaniami opinii publicznej (krytycznej wobec ustępstw, takich 
jak te w chińsko-rosyjskim porozumieniu granicznym z 2015 roku, kończą-
cym spór z niewielkim odchyleniem na rzecz ChRL)88. 

Tabela 5. Wzrost realnego PKB głównych mocarstw gospodarczych (w %)

Wyszcze- 

gól- 

nienie

Rok

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Chiny 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,6 9,5 7,7 7,7 7,3 6,8

USA 3,3 2,7 1,8 –0,3 –2,8 2,5 1,6 2,2 1,5 2,4 2,4

Strefa 
euro

1,8 3,3 3 0,4 –4,5 2 1,6 –0,8 –0,3 0,9 1,5

Japonia 1,3 1,7 2,2 –1,0 –5,5 4,7 –0,5 1,7 1,6 –0,1 0,6

Indie* 9,3 9,3 9,8 3,9 8,5 10,3 6,6 5,1 6,9 7,3 7,2

Rosja 6,4 8,2 8,5 5,2 –7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,6 –4,0

*dane za rok fiskalny. 

Źródło: OECD, Global Economic Outlook and Interim Economic Outlook, Economic Outlook Annex 
Tables, Economic Outlook 98 Database, Annex Table 1. Real GDP, http://www.oecd.org/eco/outlook/
Demand-and-Output.xls (dostęp: 20.06.2016).

Szczególnie istotny dla dalszej rywalizacji USA (wraz z  sojuszem mo-
carstw zachodnich) i  ich autorytarnych konkurentów wydaje się aspekt 

87  M. Laruelle, Russia Facing China and India in Central Asia: Cooperation, Competition, 
and hesitations, [w:] China and India in Central Asia. A New „Great Game”?, M. La-
ruelle, J.-F. Huchet, S. Peyrouse, B. Balci (red.), New York 2010, s. 19–20, http://link.
springer.com/content/pdf/10.1057%2F9780230114357.pdf (dostęp: 20.06.2016).

88  R. D. Kaplan, Eurasia’s Coming Anarchy. The Risks of Chinese and Russian Weakness, 
„Foreign Affairs” 2016, nr 2, s. 38–39.
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gospodarczy, warunkujący także szersze możliwości zbrojeniowe. W drugiej 
dekadzie XXI  wieku Chiny i  Rosję dotknęły słabsze wyniki ekonomiczne, 
przy umiarkowanym wzroście w USA (w przedziale od 1,5 do 2,4%) i sła-
bych wynikach strefy euro. Według danych OECD, w  tych latach widocz-
ne było obniżenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto Chin (z 9,5% 
w 2011 roku do 6,8% w 2015 roku) i kryzys ekonomiczny Rosji czasu sank-
cji zachodnich po agresji przeciw Ukrainie, przynoszący spadek rosyjskiego 
PKB do minus 4% wobec postępów na poziomie 4,3% w 2011 roku89.

Wykres 2. Główne gospodarki świata 2005–2015
*dane za rok fiskalny. 
Źródło: OECD, Global Economic Outlook and Interim Economic Outlook…

Podsumowanie

Jak przewidywał w 2000 roku Zbigniew Brzeziński, Chiny jako mocarstwo 
regionalne mogły wchodzić w kolizję ze Stanami Zjednoczonymi, ale przez 
wzgląd na swoje długoterminowe interesy narodowe powinny widzieć wię-
cej korzyści z respektowania powszechnych norm i uczestnictwa w systemie 
międzynarodowym w zgodzie z jego zasadami, czego wartością dodatkową 
mogłoby być zachęcenie Rosji do zbliżenia z obszarem atlantyckim90. W oce-

89  Global Economic Outlook and Interim Economic Outlook, Economic Outlook Annex 
Tables, Economic Outlook 98 Database, Annex Table 1. Real GDP, OECD, http://www.
oecd.org/eco/outlook/Demand-and-Output.xls, http://www.oecd.org/eco/outlook/ 
economicoutlookannextables.htm (dostęp: 20.06.2016).

90  Z. Brzeziński, Living with China, „The National Interest” 2000, nr 59, s. 20–21, http://
web.a.ebscohost.com/ehost/ (dostęp: 20.06.2016).
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nie Henry`ego Kissingera, bodźcem do wzmocnienia współpracy amery-
kańsko-chińskiej był wzrost zagrożeń terrorystycznych (w świetle zamachów 
z 11 września 2001 roku), który zbliżył do siebie Waszyngton i Pekin, przy 
mniejszym oporze ze strony chińskiej wobec interwencji USA w Iraku niż 
w polityce jej przeciwników europejskich91.

Czynnikiem o rosnącym znaczeniu w relacjach amerykańsko-chińskich 
XXI  wieku stały się nakłady zbrojeniowe ChRL przy rosnących możliwo-
ściach budżetowych Pekinu doby wyrastania Chin na pierwszej rangi mo-
carstwo gospodarcze. Niepokój Waszyngtonu związany z inwestycjami mi-
litarnymi ChRL (także w kontekście zakupów rosyjskiego zaawansowanego 
uzbrojenia) związany był zarówno ze zobowiązaniami USA wobec sojuszni-
ków azjatyckich, w tym Tajwanu, jak i amerykańskimi obciążeniami między-
narodowymi czasu wojny z terroryzmem, trudnościami w zwiększaniu – już 
bardzo rozbudowanych – nakładów zbrojeniowych, a także ograniczeniami 
gospodarczymi doby kryzysu przy nie tak wielkich, jak w przypadku chiń-
skim, możliwościach szybkiego podnoszenia siły ekonomicznej. Relatywne 
osłabienie pozycji globalnej USA w odniesieniu do Chin powodowało rów-
nież nasilone obawy związane z  międzynarodową pozycją ustroju liberal-
no-demokratycznego, dla którego atrakcyjną alternatywą (w krajach spoza 
obszaru euroatlantyckiego) mógł wydawać się, skoncentrowany wokół wy-
sokiego przyrostu produktu krajowego, wzorzec chiński. 

Choć widmo wymierzonego przeciw międzynarodowym wpływom mo-
carstw zachodnich sojuszu sino-rosyjskiego o  znaczeniu zimnowojennego 
bloku tworzonego przez ZSRR i ChRL w kontekście więzów gospodarczo-po-
litycznych ery globalizacji stwarza archaiczne wrażenie, wyraźniej widoczna 
w drugiej dekadzie XXI wieku stała się możliwość wojennych konfliktów po-
między państwami (mocarstwami) autorytarnymi a  ich demokratycznymi 
sąsiadami, podsycanych sporami terytorialnymi i  niepodległościowymi na 
obrzeżach dawnych imperiów rosyjskiego (radzieckiego) i chińskiego. 
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militarna 

Wprowadzenie 

Po zakończeniu zimnej wojny Stany Zjednoczone stały się mocarstwem do-
minującym, a system międzynarodowy zmierzał w stronę jednobiegunowo-
ści. USA zarówno pod względem politycznym, ekonomicznym, jak i militar-
nym były zdecydowanie potężniejsze niż jakiekolwiek inne państwo świata. 
Po ponad dwudziestu latach amerykańska hegemonia nie jest już taka pew-
na, a największym konkurentem Stanów Zjednoczonych jest Chińska Repu-
blika Ludowa. 

Rosnąca potęga Chin jest jednym z najpoważniejszych wyzwań dla Wa-
szyngtonu. Ogromny wzrost gospodarczy tego państwa ma przełożenie na 
jego zbrojenia i prowadzoną politykę, a te budzą coraz większe obawy USA. 
Stąd też kwestia Chin zajmuje coraz więcej miejsca w polityce bezpieczeń-
stwa Stanów Zjednoczonych. Mimo ogromnej wymiany handlowej i współ-
pracy gospodarczej, interesy obu państw silnie ze sobą kolidują. Wszystko 
to sprawia, iż nie można wykluczyć rywalizacji o wpływy na zachodnim Pa-
cyfiku, a nawet militarnej konfrontacji między Pekinem a Waszyngtonem. 
Celem autora jest przedstawienie obecnego stanu stosunku sił między obu 
państwami, ich celów strategicznych oraz przeanalizowanie uwarunkowań 
ewentualnego konfliktu między nimi.
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Siła Chin 

Wraz ze wzrostem własnej potęgi Chiny stają się coraz bardziej asertywne i ak-
tywne na arenie międzynarodowej1. Pekin ma ambicje być jednym z biegunów 
w wielobiegunowym ładzie2. Oznacza to konieczność wyparcia obecności woj-
skowej Stanów Zjednoczonych z wód zachodniego Pacyfiku. Nie jest to zadanie 
łatwe, gdyż USA swoją potęgę militarną w ogromnej mierze opierają na mary-
narce wojennej, a rejon Azji Wschodniej jest dla Waszyngtonu wyjątkowo ważny.

Polityka Chin budzi szczególny niepokój wśród najbliższych sąsiadów. 
Znaczna część tych państw to sojusznicy lub bliscy partnerzy USA. Warto 
pamiętać, iż ChRL jest stroną w wielu sporach terytorialnych, które grożą 
eskalacją. Najważniejsze z nich to spór o:
•	 Wyspy Senkaku na Morzu Wschodniochińskim (prawo do nich zgłaszają: 

Chińska Republika Ludowa, Republika Chińska, Japonia);
•	 Wyspy Paracelskie na Morzu Południowochińskim (prawo do nich zgła-

szają: Chińska Republika Ludowa, Republika Chińska, Wietnam);
•	 Wyspy Spratly na Morzu Południowochińskim (prawo do nich zgłaszają: 

Chińska Republika Ludowa, Republika Chińska, Wietnam, Filipiny, Ma-
lezja, Brunei).
O znaczeniu tych wysp decyduje ich strategiczne położenie na trasie szlaków 

handlowych, podwodne zasoby surowców energetycznych oraz zasobne łowiska. 
Ze względu na możliwość budowy na nich instalacji wojskowych i poszerzenie 
przez to kontroli nad pobliskimi akwenami, są nie do przecenienia także z mili-
tarnego punktu widzenia. Ponadto kontrola nad spornymi obszarami zwiększa 
prestiż danego państwa i podkreśla jego wiarygodność, siłę i skuteczność. 

Nie można mieć wątpliwości, iż Chiny dążą do przejęcia nad tymi obsza-
rami całkowitej kontroli. Co ważne, chińska polityka staje się coraz bardziej 
agresywna i  jest realizowana metodą faktów dokonanych i prowokacji. Już 
w 1992 roku parlament ChRL przyjął ustawę o morzu i uznał sporne archi-
pelagi na Morzu Południowochińskim za terytorium Chin3. W  2014  roku 
Pekin umieścił na spornych wodach Morza Południowochińskiego platfor-
mę wiertniczą, co spotkało się ze sprzeciwem Hanoi. Ponadto Chińczycy 

1  M. Pietrasiak, D. Mierzejewski, Między wzrastaniem a harmonią – uwagi o chińskiej 
polityce zagranicznej, [w:] Chiny w  stosunkach międzynarodowych, M. Pietrasiak, 
D. Mierzejewski (red.), Łódź 2012, s. 8–9.

2  A. Popis-Benesz, Stosunki USA–Chiny w pierwszej dekadzie XXI wieku, [w:] Chińska 
polityka zagraniczna i jej uwarunkowania, J. Marszałek-Kawa (red.), Toruń 2008, s. 108.

3  E. Haliżak, Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeń- 
stwa, seria: „Żurawia Papers”, z. 10, Warszawa 2008, s. 71–72.



Chińsko-amerykańska rywalizacja militarna

59

rozmieszczają na spornych wyspach instalacje wojskowe, a w razie potrzeby 
powiększają wyspy lub tworzą nowe. Dobrym przykładem tego jest Woody 
Island, na której Chińczycy wybudowali lotnisko, port wraz z  nabrzeżem, 
stację radiolokacyjną oraz umieścili dwie baterie rakiet HQ 9 z radarowymi 
systemami kierowania ogniem4. Wyspa ta została także znacznie powiększo-
na. Przykładów tego typu działań jest znacznie więcej. 

Dzięki temu Chiny zwiększają swoje możliwości rozpoznawcze i projekcji 
siły. Kontrola nad Morzem Południowochińskim, przez które biegną jedne 
z  najważniejszych szlaków handlowych świata, jest kluczowa dla każdego 
państwa, które ma ambicje być mocarstwem na Pacyfiku. 

Pekin stara się także podkreślić swoje stanowisko w  sporze z  Japonią. 
W 2013 roku Chiny stworzyły Strefę Identyfikacji Obrony Powietrznej Mo-
rza Wschodniochińskiego (East China Sea Air Defense Identification System 
– ADIZ), która obejmuje m.in. wyspy Senkaku. Tym sposobem ChRL stara 
się wyprzeć japońskie i amerykańskie lotnictwo znad spornych obszarów, co 
stanowi kolejny krok w drodze do chińskiej dominacji w regionie.

Odrębny problem stanowi kwestia Tajwanu. Pekin od lat dąży do przeję-
cia kontroli nad wyspą, także przy użyciu środków militarnych. W 2005 roku 
parlament Chin przyjął ustawę antysecesyjną, w której jednoznacznie sprzeci-
wiono się próbom ogłoszenia niepodległości przez Tajpej. Zagrożono, że jeśli 
inne metody zawiodą, to Chińska Republika Ludowa odwoła się do niepoko-
jowych środków w celu utrzymania integralności i suwerenności państwa5.

Ponadto Chiny budują infrastrukturę morską i wojskową wzdłuż szlaków 
handlowych na Oceanie Indyjskim. Rozbudowywany „sznur pereł” stanowi 
istotną oznakę ambicji i  rosnącej pozycji Chin. Państwo Środka poczyniło 
ogromne inwestycje m.in. w Pakistanie, równoważąc przy tym, a nawet wy-
pierając z regionu wpływy Indii i Stanów Zjednoczonych6.

Wpływ na politykę Chin ma ogromny wzrost gospodarczy. Gospodarka 
ChRL rośnie od ponad 30 lat w tempie około 10% rocznie. Wzrost gospo-
darczy i znaczne polepszenie sytuacji ekonomicznej kraju przekłada się na 
istotne zwiększenie budżetu obronnego i wydatków na zbrojenia. 

4  A. Blicharz, Chiny wzmocniły sporne wyspy na Morzu Południowochińskim, „Nowa 
Strategia” 18.02.2016, http://www.nowastrategia.org.pl/chiny-wzmocnily-sporne
-wyspy-na-morzu-poludniowochinskim/ (dostęp: 01.05.2016).

5 E. Haliżak, op. cit., s. 81.
6  V. Marantidou, Revisiting China’s ‘String of Pearls’ Strategy: Places ‘with Chinese Charac-

teristics’ and their Security Implications, „Issues & Insights” 2014, nr 7, s. 3–29, https://
csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/140624_is-
suesinsights_vol14no7.pdf (dostęp: 03.05.2016).
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Wykres 1. Budżety obronne USA i ChRL (wydatki w miliardach dolorów)
Źródło: opracowanie własne na podstawie The SIPRI Military Expenditure Database 2015.

Chiny ukrywają znaczą część wydatków wojskowych, niemniej jednak sza-
cuje się, że w 2016 roku wydadzą na ten cel około 200 mld dolarów. Budżet 
obronny ChRL rośnie średnio 11% rocznie, co oznacza, iż w latach 1996–2015 
wzrósł ponad sześciokrotnie7. Obecnie Chiny są drugim, po USA, państwem 
na świecie pod względem wydatków na zbrojenia. Co ważne, różnica w wyso-
kości budżetów obronnych USA i ChRL zmniejsza się i wszystko wskazuje na 
to, iż proces ten będzie trwał. O ile w 2000 roku Stany Zjednoczone wydawały 
w tej dziedzinie ponad 10 razy więcej niż Chiny, to obecnie jest to około 3 razy 
więcej. Wzrost nakładów na zbrojenia pozwala na znaczną modernizację sił 
zbrojnych i pozyskiwanie nowych zdolności militarnych. ChRL rozwija pro-
jekty nowych czołgów, samolotów i  innych platform bojowych8. Nowe typy 
czołgów 98 i 99 stanowią obecnie około 10% wszystkich czołgów ChRL9. O ile 
w 2003 roku w chińskiej flocie jedynie 14% niszczycieli i 24% fregat mogło 
być uznane za nowoczesne, to w 2015 roku było to odpowiednio 65% niszczy-
cieli i 69% fregat10. W 2012 roku do służby wszedł pierwszy chiński lotnisko-
wiec – Liaoning. Chiny posiadają także swój program myśliwca 5 generacji11.

7  E. Heginbotham, The U.S.–China Military Scorecard Forces, Geography, and the Evolving 
Balance of Power, 1996–2017, Santa Monica 2015, s. 25–26, http://www.rand.org/content/
dam/rand/pubs/research_reports/RR300/RR392/RAND_RR392.pdf (dostęp: 09.07.2017). 

8 Ibidem, s. 25–27.
9 Ibidem, s. 33.
10 Ibidem, s. 30.
11  R. S. Chhatwal, Stealth fighter: challanges for Indian Air Forces, Centre for Air Power 

Studies 2015, s.  1–3, http://capsindia.org/files/documents/CAPS_Infocus_RS_12.pdf 
(dostęp: 03.05.2016).
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Chiny już w latach 90. XX wieku zdały sobie sprawę, iż ich siły zbrojne nie 
są dostosowane do wymagań współczesnych konfliktów zbrojnych. Kluczo-
wym wydarzeniem była wojna w Zatoce Perskiej, która potwierdziła ame-
rykańską dominację militarną. Amerykańska RMA (Revolution in Military 
Affairs) sprawiła, iż nie można było już dłużej zastępować jakości ilością. 
Pekin wyciągnął wnioski i rozpoczął modernizację. O ile w 1985 roku armia 
ChRL liczyła 4,1 mln żołnierzy, to w 1995 roku było to 2,9 mln, a w 2010 roku 
– 2,2 mln12. Idea wojny ludowej, opartej na masowej armii zaczęła być zastę-
powana przez koncepcję wojny lokalnej w  warunkach informatyzacji, po-
przez zwiększenie stopnia nasycenia sił zbrojnych nowoczesnym uzbroje-
niem i wdrożeniem odpowiednich doktryn wojskowych13.

Dlatego też Chiny rozwinęły znacznie swój system C4ISR (Command, 
Control, Communications, Computing, Intelligence, Reconnaissance, Surve-
illance) i uzyskały istotną zdolność zakłócania systemów C4ISR przeciwnika14. 
ChRL posiada co najmniej jeden radar pozahoryzontalny (OTH radar), wła-
sny system nawigacji satelitarnej Beidou oraz system łączności satelitarnej15. 

Ogromy postęp państwo to poczyniło także w sferze wojsk rakietowych 
oraz broni jądrowej16. Chiny posiadają coraz więcej głowic i  coraz lepsze 
środki przenoszenia. Istotnym efektem rozwoju technologii rakietowych jest 
uzyskanie przez Chiny zdolności niszczenia satelitów. Pekin dowiódł sku-
teczności własnej broni antysatelitarnej w 2007 roku, kiedy zestrzelił swojego 
satelitę umieszczonego na orbicie okołoziemskiej.

Bez wątpienia dla Chin priorytetem jest rozwój zdolności Anti-Access/
Area Denial. Pekin od lat rozwija strategię A2/AD, która polega na uniemoż-
liwieniu przeciwnikowi dotarcia na teatr działań, a  jeżeli to się nie uda, to 
utrudnianie mu poruszania się po nim oraz zniszczenie go17. Dzięki temu za-
grożenie zostaje odsunięte od terytorium na bezpieczną odległość18. Główną 

12  R. Kwieciński, Nowa strategia globalna Chińskiej Republiki Ludowej? Wyzwania i dy-
lematy bezpieczeństwa narodowego Chin, [w:] Globalna potęga Chin. Czynniki i per-
spektywy, J. Marszałek-Kawa (red.), Toruń 2014, s. 74.

13 Ibidem, s. 84.
14 E. Heginbotham, op. cit., s. 32.
15 Ibidem.
16 Ibidem, s. 28.
17  Air-Sea Battle. Service Collaboration to Address Anti-Access & Area Denial Challenges, 

Air-Sea Battle Office 2013, s. 2–3, http://archive.defense.gov/pubs/ASB-ConceptIm-
plementation-Summary-May-2013.pdf (dostęp: 03.05.2016).

18  R. Czulda, Rakiety przeciwlotnicze blokują dostęp do spornych wysp. Chińska strate-
gia w  praktyce, „Defence24”, 17.02.2016, http://www.defence24.pl/309703,rakiety- 
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siłą chińskiej strategii A2/AD są wojska rakietowe. Mają one do dyspozycji 
coraz więcej, coraz bardziej nowoczesnych pocisków balistycznych i rakiet 
manewrujących19. W zasięgu znacznej ilości chińskich wyrzutni są sporne 
wyspy na Morzu Południowochińskim oraz na Morzu Wschodniochińskim, 
a ponadto Tajwan, Korea Południowa, Japonia, Filipiny czy nawet Guam20. 
Istotnym uzupełnieniem chińskich zdolności w  ramach strategii A2/AD 
są siły powietrzne, marynarka wojenna oraz zdolności zakłócania systemu 
C4ISR przeciwnika i działania w cyberprzestrzeni.

Nie można mieć wątpliwości, że Chiny dokonały ogromnego postępu 
i stały się najpoważniejszym konkurentem dla Stanów Zjednoczonych w ry-
walizacji o kontrolę i wpływy w Azji Wschodniej i na Pacyfiku. Zdolności 
militarne uzyskane przez Chińską Republikę Ludową muszą niepokoić ame-
rykańskich decydentów. Szczególnie rozwój zdolności w zakresie A2/AD sta-
nowi istotną przeszkodę w realizacji amerykańskich celów w tym regionie. 
Jeśli jednak Chiny chcą odgrywać większą rolę i  bronić swoich interesów, 
potrzebują rozwinąć zdolności ofensywne. Szczególne zadanie ma marynar-
ka wojenna, która musi zabezpieczyć główne szlaki handlowe, przez które 
Chiny eksportują wyprodukowane towary i importują surówce energetycz-
ne. Dlatego też Pekin planuje wprowadzić do służby kolejne lotniskowce 
i znacznie zwiększać swoje zdolności militarne, by móc operować na dwóch 
oceanach. Wszystko to oznacza rzucenie wyzwania niekwestowanemu do tej 
pory hegemonowi morskiemu, jakim są Stany Zjednoczone. 

Polityka USA wobec chińskiego wzrostu

Amerykanie rozumieją, że jeżeli chcą zabezpieczyć swoje interesy, to muszą 
zachować światową dominację i  bez wątpienia Stany Zjednoczone zamie-
rzają bronić swojej pozycji. Dlatego też tak dużo uwagi poświęcają Chinom. 
Waszyngton za szczególnie istotne uważa zapewnienie wolności żeglugi na 
Morzu Południowochińskim, przejrzystości polityki zbrojeniowej oraz nie-
stosowanie środków militarnych21. Widoczna jest zatem sprzeczność intere-
sów i celów obu państw. Już w 2001 roku prezydent George W. Bush powie-
dział, że między USA a ChRL nie ma strategicznego partnerstwa, istnieje zaś 

przeciwlotnicze-blokuja-dostep-do-spornych-wysp-chinska-strategia-w-praktyce 
(dostęp: 02.05.2016).

19 E. Heginbotham, op. cit., s. 48.
20 Ibidem.
21  J. Tomaszewski, Zmiany w polityce bezpieczeństwa USA, „Bezpieczeństwo Narodo-

we” 2012, nr 23–24, s. 93.
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strategiczna konkurencja22. Choć Barack Obama zmienił retorykę, to istota 
amerykańskiej polityki pozostała ta sama.

W stosunkach z Pekinem Waszyngton stosuje mix polityki zaangażowa-
nia (engagement), odstraszania (deterrence) i zapewnienia o chęci współpra-
cy (reassurance)23. Niemniej jednak na polu militarnym Stany Zjednoczone 
starają się „okrążyć” i  powstrzymywać Chiny (China containment policy). 
Strategia ta zakłada zwiększenie obecności militarnej w regionie oraz rozbu-
dowę sieci sojuszy. 

W  2009  roku Stany Zjednoczone ogłosiły reorientację swojej polityki 
w kierunku Azji i Pacyfiku. Pivot to Asia spowodowany jest rosnącym zna-
czeniem ekonomicznym, politycznym i militarnym tego regionu. Nie można 
mieć jednak wątpliwości, iż głównym powodem „zwrotu” jest wzrost znacze-
nia ChRL i zbrojenia tego państwa. Obok niestabilnej sytuacji na Półwyspie 
Koreańskim, to polityka Chin jest największym wzywaniem dla USA w re-
gionie. Cele i intencje Pekinu pozostają niejasne dla Waszyngtonu, a metody 
coraz bardziej niepokojące. 

W październiku 2011 roku Hilary Clinton w artykule „America’s Pacific 
Century” przedstawiła sześć głównych kierunków polityki USA w regionie: 
wzmocnienie sojuszy dwustronnych, rozwój relacji ze wschodzącymi mocar-
stwami (w tym z Chinami), współpraca z regionalnymi organizacjami mię-
dzynarodowymi, zwiększenie wymiany handlowej i inwestycji, zwiększenie 
obecności wojskowej, a także wspieranie demokracji i praw człowieka24.

Celem Stanów Zjednoczonych jest pozostanie dominującym mocar-
stwem na Pacyfiku25. Dlatego też Waszyngton pogłębia współpracę z sojusz-
nikami i partnerami oraz zwiększa siły i środki w tym regionie26. Obecność 

22  M. Huashou, Retrospekcje i perspektywy rozwoju stosunków pomiędzy ChRL a USA, 
[w:] Chiny supermocarstwem XXI wieku? Rozważania na temat polityki i gospodarki 
Państwa Środka, J. Marszałek-Kawa (red.), Toruń 2010, s. 53.

23  M. Green, K. Hicks, M. Cancian, Asia-Pacific Rebalance 2025. Capabilities, Presence, 
and Partnerships. An Independent Review of U.S. Defense Strategy in the Asia-Paci-
fic, Center for Strategic & International Studies, Washington 2016, s. 10, https://csis
-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/160119_Green_
AsiaPacificRebalance2025_Web_0.pdf (dostęp: 03.05.2016).

24  H. Clinton, America’s Pacific Century, „Foreign Policy”, 11.10.2011, http://foreignpo-
licy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/ (dostęp: 02.05.2016).

25  National Security Strategy, Washington 2015, s. 24, https://obamawhitehouse.archives.
gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf (dostęp: 03.05.2016).

26  K. Campbell, B. Andrews, Explaining the US ‘Pivot’ to Asia, „Americas” 2013, nr 1, 
s.  2, https://www.coursehero.com/file/21690284/Explaining-the-US-Pivot-to-Asia-
pdf/ (dostęp: 03.05.2016).
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militarna USA w tej części świata ma być gwarantem bezpieczeństwa i po-
koju27. W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA spory terytorialne na 
Morzu Wschodniochińskim oraz Morzu Południowochińskim zostały uzna-
ne za jedne z  najgroźniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa28. Niestabilna 
sytuacja i możliwość eskalacji konfliktów sprawiają, że Waszyngton uważa 
swoje interesy w regionie za zagrożone29. Nie brakuje także bezpośrednich 
sporów między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

Na Morzu Południowochińskim Stany Zjednoczone prowadzą operacje 
swobodnej żeglugi (Freedom of Navigation Operation – FONOP), polega-
jące na patrolowaniu tego akwenu przez okręty marynarki wojennej USA. 
W  trakcie tych działań Amerykanie wielokrotnie przepływali w  odległość 
mniejszej niż 12 mil morskich od spornych wysp, czyli po wodach, które 
Chiny uważają za swoje wody terytorialne. Mimo protestów Pekinu, Wa-
szyngton oświadczył, iż nie uznaje roszczeń terytorialnych i dalej zamierza 
bronić swobody żeglugi30. Ponadto Stany Zjednoczone stanowczo sprzeci-
wiają się militaryzacji spornych wysp przez ChRL.

Kluczowym problemem w stosunkach Waszyngtonu z Pekinem pozostaje 
Tajwan. Choć Stany Zjednoczone oficjalnie uznają zasadę „jednych Chin”, 
to w  rzeczywistości utrzymują bliskie stosunki z  Tajpej i  wspierają Repu-
blikę Chińską. Stany Zjednoczone od wielu lat sprzedają broń Tajwanowi. 
W 2011 roku wartość sprzedanego przez USA uzbrojenia do tego kraju wy-
nosiła 5,3 mld dolarów, a w grudniu 2015 roku zatwierdzono z kolei transak-
cję na 1,8 mld dolarów31. Tego typu działania spotykają się ze zdecydowanym 
sprzeciwem władz w Pekinie. Dla Tajpej utrzymywanie dobrze wyposażonej 
i sprawnej armii wydaje się być jednak najlepszym zabezpieczeniem przed 
siłowym włączeniem do ChRL. Choć USA nie gwarantują Tajwanowi po-
mocy w wypadu konfliktu, to w ich interesie jest zachowanie niepodległości 
przez to państwo, gdyż ich pozycja w Azji Wschodniej i na Pacyfiku w dużej 
mierze zależy od specyfiki relacji z państwami regionu.

27  Quadrennial Defense Review, Washington 2014, s.  9, http://archive.defense.gov/
pubs/2014_Quadrennial_Defense_Review.pdf (dostęp: 03.05.2016).

28 National Security Strategy, s. 10.
29  Defense Strategic Guidance, Washington 2012, s. 2, http://archive.defense.gov/news/

Defense_Strategic_Guidance.pdf (dostęp: 03.05.2016).
30  A Freedom of Navigation Primer for the Spratly Island, „Asia Maritime Transparency 

Initiative”, 02.11.2015, http://amti.csis.org/fonops-primer/ (dostęp: 02.03.2016).
31  D. Cameron, U.S. Clears Weapons Sale to Taiwan, „The Wall Street Journal”, 16.12.2015, 

http://www.wsj.com/articles/u-s-clears-weapons-sale-to-taiwan-1450291541 (dostęp:  
03.05.2016).
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Do najważniejszych sojuszników USA w tej części świata zaliczyć należy: 
Japonię, Koreę Południową, Australię, Tajlandię oraz Filipiny32. Waszyngton 
podejmuje działania na rzecz pogłębienia współpracy z  tymi państwami. 
Rozwija także partnerstwo z Indiami, Nową Zelandią, Singapurem, Indone-
zją, Malezją, Wietnamem oraz Bangladeszem33. Ze względu na swój poten-
cjał, szczególne miejsce zajmują Indie. Oba państwa od lat rozwijają relacje 
ekonomiczne i militarne34. W 2012 roku uruchomiły współpracę na podsta-
wie Defense Technology and Trade Initiative, zaś w 2015 roku zawarły 10-let-
nie porozumienie o współpracy w dziedzinie obronności35. Dla USA Indie są 
bezcennym partnerem, który mógłby przynajmniej częściowo równoważyć 
rosnącą pozycję Chin. Waszyngton od dłuższego czasu stara się stworzyć 
wielostronne forum współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między USA, 
Japonią, Australia i Indiami. Bez wątpliwości plan zawiązania takiego soju-
szu ma wyraźnie antychiński charakter, ale póki co jest daleki od realizacji. 

W państwach sojuszniczych USA regionu Azji i Pacyfiku stacjonuje ponad 
80 tys. amerykańskich żołnierzy, z czego około 40 tys. w Japonii, a około 30 tys. 
w Korei Południowej36. Dla porównania, w rejonie Zatoki Perskiej jest obecnie 
ok. 35 tys. wojskowych USA37. Niemniej jednak ewidentnie widać niedosta-
tek amerykańskich sił w okolicach Morza Południowochińskiego. Waszyngton 
stara się to zmienić, stąd też porozumienie z Australią o obecności żołnierzy 
USA, czy też współpraca z  Wietnamem. Coraz bardziej agresywna polityka 
Chin sprawia, iż państwa regionu same starają się pogłębiać współpracę ze Sta-
nami Zjednoczonymi i zwiększyć tym samym swoje bezpieczeństwo38.

32  J. Tomaszewski, Traktatowi sojusznicy USA w regionie Azji i Pacyfiku, „Bezpieczeń-
stwo Narodowe” 2013, nr 25, s. 23.

33  The National Military Strategy of the United States of America 2015, s. 9, http://www.
jcs.mil/Portals/36/Documents/Publications/2015_National_Military_Strategy.pdf 
(dostęp: 03.05.2016).

34  D. Zbytek, Azjatycka szachownica. Ameryka, Chiny, Indie, Pakistan, „Sprawy Poli-
tyczne”, Warszawa 2008, s. 37.

35  L. Qadir, The United States and India Sign a 10-Year Defense Agreement and Set the Sta-
ge for Increased Defense Cooperation, „Global Public Policy and Government Affairs”, 
11.06.2015, https://www.globalpolicywatch.com/2015/06/the-united-states-and-india
-sign-a-10-year-defense-agreement-and-set-the-stage-for-increased-defense-coope-
ration/ (dostęp: 03.05.2016).

36 M. Green, K. Hicks, M. Cancian, op. cit., s. 36–114.
37 Quadrennial Defense Review, s. 34–35.
38  M. Green, Rethinking U.S. Military Presence in Asia and the Pacific, [w:] Global Forecast 

2012, C. Cohen, J. Gabel (red.), Washington 2012, s. 20, https://csis-prod.s3.amazonaws.
com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/120413_gf_green.pdf (dostęp: 03.05.2016).
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Choć siły i środki USA są ogromne, nie oznacza to, iż są wystarczające do 
przeciwstawianie się wszelkim wyzwaniom i zagrożeniom w każdym regionie 
świata. Waszyngton musi skupiać się na priorytetach39. Istotne ograniczenia 
możliwości militarnych są spowodowane m.in. cięciami na wydatki obronne 
w ostatnich latach. Ponieważ priorytetem jest Azja i Pacyfik, to obecność mi-
litarna USA w tym regionie systematycznie się zwiększa. Zgodnie z danymi 
„Quadrennial Defense Review”, do 2020 roku 60% sił marynarki wojennej 
Stanów Zjednoczonych będzie stacjonowało na Pacyfiku40. Odpowiedzial-
ne za ten region dowództwo USPACOM (United States Pacific Command) 
jest największym ze wszystkich połączonych dowództw (Unified Combatant 
Command) Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Dysponuje ponad 360 ty-
siącami żołnierzy, około 2 tysiącami samolotów i około 200 okrętami.

W USA dostrzeżono potrzebę modernizacji sił zbrojnych do nowych wy-
zwań takich jak wojna hybrydowa, zagrożenia asymetryczne, konflikt z pań-
stwami posiadającymi broń masowego rażenia, czy też stosującymi strategię 
Anti-Access/Area Denial41. Odpowiedzią USA na rozwój zdolności A2/AD 
w  ChRL jest koncepcja bitwy powietrzno-morskiej (Air-Sea Battle), która 
ma umożliwić operowanie w  strefach A2/AD42. Choć Waszyngton unika 
określania bitwy powietrzno-morskiej mianem doktryny, to faktycznie jest 
to odpowiednik doktryny bitwy powietrzno-lądowej z okresu zimnej wojny. 
Pokazuje to jak poważnie traktowane jest chińskie zagrożenie.

Bitwa powietrzno-morska zakłada stworzenie sieciocentrycznego pola 
walki, integrację sił własnych, a następnie przeprowadzenie głębokich ude-
rzeń, których celem jest zakłócenie systemów C4ISR przeciwnika, zniszcze-
nie jego zdolności A2/AD, a ostatecznie jego pokonanie (NIA/D3 – networ-
ked, integrated forces capable of attack-in-depth to disrupt, destroy and defeat 
adversary forces)43. Taka strategia jest przeznaczona do działania w  środo-
wisku, gdzie przeciwnik może wykorzystać pociski kierowane i balistyczne, 
zaawansowane systemy obrony powietrznej, środki walki elektronicznej oraz 
gdzie jest zdolny zniszczyć okręty amerykańskiej marynarki wojennej44. Jest 
zatem bezpośrednio dostosowana do wymagań zachodniego Pacyfiku. 

Jedną z najbardziej niepokojących rzeczy dla amerykańskich wojskowych 
jest rozwój chińskich zdolności w  sferze zwalczania satelitów. Biorąc pod 

39 Quadrennial Defense Review, s. 53.
40 Ibidem, s. 34–35.
41 Ibidem, s. 6.
42 Defense Strategic Guidance, s. 4–5.
43 Air-Sea Battle, op. cit., s. 5–7.
44 Ibidem, s. 8–9.
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uwagę rosnące uzależnienie sił zbrojnych USA od łączności satelitarnej, zwia-
du kosmicznego czy systemów naprowadzania i pozycjonowania, to stanowi 
ono poważne zagrożenie. Rozwój technologii rakietowych ChRL jest szczegó-
łowo analizowany przez amerykańskich ekspertów. Jak podają autorzy „Balli-
stic Missile Defense Posture Review”, obok Rosji, to właśnie Chiny mają zdol-
ność przeprowadzenia zmasowanego ataku rakietowego na terytorium USA45. 

Warto pamiętać, iż dla USA Chiny są kluczowym partnerem gospodar-
czym. Oba państwa są bardzo mocno powiązane ekonomicznie. Niemniej 
jednak chińskie zbrojenia i polityka regionalna budzą niepokój w Waszyng-
tonie. Stany Zjednoczone chcą rozwijać współpracę gospodarczą z Pekinem, 
lecz jednocześnie chcą, by Chiny prowadziły bardziej transparentną i poko-
jową politykę46. 

Konflikt 

Prawdopodobieństwo otwartego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi 
a Chinami jest małe. Niemniej jednak nie można całkowicie wykluczyć takie-
go scenariusza. Zarówno działania Chin, jak i USA nakręcają spiralę zbrojeń 
i obniżają poziom wzajemnego zaufania. Oba kraje stoją w obliczu dylematu 
bezpieczeństwa47. Wzrost znaczenia Chin, nietransparentna polityka tego pań-
stwa, zbrojenia, ukrywanie części budżetu obronnego i działania w regionie 
potęgują obawy Waszyngtonu. Bierna reakcja USA byłaby dowodem na ich 
słabnącą pozycję i podważyłaby ich mocarstwowy status48. Waszyngton musi 
upewniać swoich sojuszników, że jest w stanie zagwarantować im bezpieczeń-
stwo. Do tego konieczna jest zdolność odstraszania Chin49. W oficjalnych do-
kumentach Stany Zjednoczone zastrzegają sobie prawo do jednostronnego 
użycia siły, jeśli ich interesy lub bezpieczeństwo sojuszników będą zagrożone50. 
Zgodnie z „Nuclear Posture Review” z 2010 roku, Waszyngton dopuszcza na-

45  Ballistic Missile Defense Posture Review, Washington 2010, s. 4, http://archive.defen-
se.gov/bmdr/docs/BMDR%20as%20of%2026JAN10%200630_for%20web.pdf (do-
stęp: 03.05.2016).

46  M. Kostrzewa, Strategic Reassurance. Nowa koncepcja czy słabość polityki USA wobec 
Chin?, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace”, Warszawa 
2011, s. 15.

47  B. Glaser, Pivot to Asia: Prepare for Unintended Consequences, [w:] Global Forecast 
2012, s. 24.

48 Ibidem, s. 23.
49 Ibidem, s. 24.
50 National Security Strategy, s. 8.
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wet użycie broni jądrowej51. Z kolei zwiększanie zaangażowania USA w Azji 
i na Pacyfiku, rozbudowa baz, tworzenie sieci sojuszy i silna obecność wojsko-
wa utrudniają realizację celów ChRL i dlatego też budzą niepokój w Pekinie52. 

Zarówno Stanom Zjednoczonym, jak i Chinom zależy na kontrolowaniu 
łańcuchów wysp na Pacyfiku. Pierwszy z nich biegnie od Japonii przez wy-
spę Kiusiu i archipelag Riukiu, dalej przez Tajwan, Filipiny i Malezję. Drugi 
łańcuch wysp zaczyna się od wschodnich wybrzeży Japonii i biegnie przez 
Guam, aż po Papuę-Nową Gwineę. Kontrola tych obszarów jest niezbędna 
do dominacji na zachodnim Pacyfiku i może być elementem spornym mię-
dzy oboma państwami.

Do konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami mogłaby dopro-
wadzić chociażby próba siłowego rozwiązania problemu Tajwanu. Nie można 
wykluczyć, iż Pekin zdecyduje się na takie rozwiązanie. Szczególnie prawdo-
podobne mogłoby się to stać, gdyby Tajpej zdecydowało się na ogłoszenie nie-
podległości. Kryzys w Cieśnienie Tajwańskiej z 1996 roku pokazał, że zarówno 
ChRL, jak i USA są zdeterminowane, by rozwiązać spór zgodnie z własnym 
interesem. Jednakże w ciągu dwudziestu lat sytuacja znacznie się zmieniła. 
Amerykanie zaniepokojeni są rosnącą dysproporcją sił między ChRL a Re-
publiką Chińską53. Chińska Republika Ludowa wzmocniła swoje siły zbrojne 
i przewaga USA w regionie nie jest już taka duża. Ponadto analizy wskazują, 
iż czas działa na korzyść Pekinu i z roku na rok wyniki symulacji wojny o Taj-
wan stają się coraz bardziej niepokojące dla strony amerykańskiej54. Taki stan 
rzeczy może zachęcać Pekin do bardziej zdecydowanych działań. 

Również sytuacja na Morzu Południowochińskim stwarza ryzyko kon-
fliktu angażującego oba państwa. Militaryzacja tego obszaru i przejmowanie 
kontroli nad strategicznie ważnym akwenem godzi w interesy USA. Z kolei 
amerykańskie operacje typu FONOP, w  trakcie których, zdaniem Pekinu, 
okręty US Navy naruszają wody terytorialne Chin, mogą spotkać się ze sta-
nowczą odpowiedzią. Szef operacji morskich marynarki wojennej ChRL Wu 
Shengli stwierdził, że amerykańska aktywność w  regionie może doprowa-
dzić do wojny między oboma państwami55. Jeśli nie zamierzone działania, to 

51  Nuclear Posture Review Report, Washington 2010, s. 16–17, https://www.defense.gov/
Portals/1/features/defenseReviews/NPR/2010_Nuclear_Posture_Review_Report.
pdf (dostęp: 03.05.2016).

52 B. Glaser, op. cit., s. 22.
53 Ballistic Missile Defense Posture Review, s. 7.
54 E. Heginbotham, op. cit., s. 318.
55  Chiny oficjalnie straszą USA wojną, „Niezależna”, 31.10.2015, http://niezalezna.

pl/72489-chiny-oficjalnie-strasza-usa-wojna (dostęp: 04.05.2016).
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nawet incydent mógłby doprowadzić do eskalacji, gdyby żadna ze stron nie 
chciała ustąpić. 

Ryzyko konfliktu jest także związane ze sporem o wyspy Senkaku. Japo-
nia jest bez wątpienia jednym z  najważniejszych sojuszników USA i  pań-
stwo to posiada gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. 
W 2014 roku Barack Obama jednoznacznie oświadczył „Nasze zobowiązanie 
do pomocy militarnej dla Japonii odnosi się do wszystkich terytoriów przez 
nią administrowanych, w tym do wysp Senkaku”56. Amerykanie nie uznali 
ustanowionej przez ChRL Strefy Identyfikacji Obrony Powietrznej i niemal 
natychmiast po jej utworzeniu przeleciały przez nią dwa bombowce B-5257. 
Trudno przewidzieć, co by się stało, gdyby Pekin zdecydował się przechwy-
cić, zmusić do lądowania lub zestrzelić amerykański samolot. Incydenty tego 
typu miały już miejsce między oboma państwami. W 2001 roku doszło do 
zderzenia samolotu rozpoznawczego EP-3 należącego do Stanów Zjednoczo-
nych z chińskim myśliwcem J-8. W jego wyniku maszyna należąca do ChRL 
runęła do morza, a jej pilot poniósł śmierć. EP-3 został uszkodzony i awaryj-
nie musiał lądować na terytorium Chin.

Bez wątpienia największym atutem Pekinu jest strategia A2/AD, któ-
ra pozwala trzymać siły przeciwnika na bezpieczny dystans. Rozwój wojsk 
rakietowych ChRL sprawił, iż wszystkie najważniejsze bazy i  lotniska USA 
w regionie, to jest: Kadena, Futenma, Kunsan, Osan, Iwakuni, Yokota, Misa-
wa, Andersenson są zagrożone atakiem rakietowym58. Amerykańskie okręty 
operujące na wodach zachodniego Pacyfiku są w zasięgu chińskich pocisków 
balistycznych i  rakiet manewrujących. Na korzyść Chin działa asymetria 
geograficzna. Ewentualny teatr działań znajdowałby się zdecydowanie bliżej 
terytorium ChRL. Niemniej jednak chińska przewaga znacznie maleje wraz 
ze wzrostem odległości od kontynentu59. Nie można mieć wątpliwości, iż 
w przypadku starcia głównym celem Chin będzie system C4ISR, lotniskowce 
oraz bazy USA w regionie. Zmusza to Stany Zjednoczone do zmiany dyslo-
kacji samolotów i okrętów w rejony niezagrożone atakiem. Ma to oczywiście 
ogromne znaczenie. W wypadku nagłego wybuchu konfliktu w Cieśninie Taj-

56  M. Zawadzki, Prezydent USA objeżdża Azję. Obama zaczął od uspokajania Japonii, wy-
borcza.pl, 25.04.2014, http://wyborcza.pl/1,76842,15852929,Prezydent_USA_objez-
dza_Azje__Obama_zaczal_ od_uspokajania.html#ixzz4862jfKtc (dostęp: 04.05.2016).

57  Seul odpowiada Chinom. Rozszerza strefę obrony powietrznej, tvn24.pl, 29.11.2013, 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/seul-odpowiada-chinom-rozszerza
-strefe-obrony-powietrznej,375577.html (dostęp: 04.05.2016).

58 E. Heginbotham, op. cit., s. 55.
59 Ibidem, s. 21.
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wańskiej lotniskowiec wraz z grupą uderzeniową mógłby dotrzeć z Japonii na 
teatr działań w ciągu dwóch dni, okręty z Guam potrzebowałyby od dwóch do 
trzech dni, z Pearl Harbor od siedmiu do dziewięciu dni, zaś z San Diego od 
dziesięciu do dwunastu dni60. 

Przez ostatnie lata USA dostosowywały swoją strategię i siły zbrojne do 
wyzwań globalnych, Chiny natomiast poświęcały niemal całą swą uwagę na 
region Azji i Pacyfiku61. Nie oznacza to jednak, iż Stany Zjednoczone są na 
przegranej pozycji. Zwrot w kierunku Azji i zwiększanie obecności wojskowej 
w regionie dają szansę na zrównoważenie wzrostu Chin. Ponadto przewaga 
technologiczna i osiągnięcia rewolucji w dziedzinie wojskowości sprawiają, 
iż Siły Zbrojne USA wciąż mają przewagę nad armią ChRL. Amerykanie do-
minują dzięki potężnej marynarce wojennej, nowoczesnemu lotnictwu, ma-
szynom bezzałogowym, pociskom manewrującym, systemom rozpoznaw-
czym, infrastrukturze kosmicznej oraz przewadze informacyjnej62.

Rozwiązaniem problemu Stanów Zjednoczonych związanego z  chińską 
strategią A2/AD ma być koncepcja bitwy powietrzno-morskiej. Wymaga ona 
jednak opracowania oraz zaimplementowania nowych doktryn i założeń ope-
racyjnych, a  ponadto konieczne jest wprowadzenie zaawansowanych syste-
mów bojowych. Proces ten ma już miejsce i w rzeczywistości jest kolejnym 
etapem Revolution in Military Affairs63. Dlatego też Siły Zbrojne USA są cały 
czas modernizowane, a  do służby wprowadzane są nowe typy myśliwców, 
bombowców, lotniskowców, okrętów podwodnych. W tym momencie trwa-
ją już prace nad nowym bombowcem strategicznym (program „Long Range 
Strike-Bomber” – LRS-B), nowym lotniskowcem typu Gerald R. Ford, czy 
też nowym okrętem podwodnym (Ohio Replacement Submarine). Rozwijany 
jest także system C4ISR, zwiększając tym samym świadomość sytuacyjną64. 

W ewentualnym starciu celem ataków USA byłyby przede wszystkim wy-
rzutnie rakiet antysatelitarnych, centra dowodzenia, kontroli i łączności, stacje 
radiolokacyjne, system A2/AD, lotniska oraz bazy okrętów podwodnych. Sta-
ny Zjednoczone na początku konfliktu będą raczej musiały wycofać swoje siły 
morskie i  powietrzne poza zasięg chińskich wyrzutni, a  następnie stopniowo 

60  J. Bójko, G. Piwnicki, Mocarstwowa polityka Chin na morzach Azji Południowo
-Wschodniej, [w:] Chiny supermocarstwem XXI wieku?, s. 122.

61 E. Heginbotham, op. cit., s. 22.
62 M. Green, K. Hicks, M. Cancian, op. cit., s. 15.
63 Chodzi o tzw. trzecią strategię offsetową – The Third U.S. Offset Strategy (przyp. autora).
64  U.S. Navy Information Dominance, Roadmap 2013–2028, s. 15–21, http://www.de-

fenseinnovationmarketplace.mil/resources/Information_Dominance_Roadmap_
March_2013.pdf (dostęp: 03.05.2016).
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niszczyć systemy rozpoznawcze i uderzeniowe Chin z daleka za pomocą rakiet, 
okrętów podwodnych oraz ataków cybernetycznych. Dopiero później, po stwo-
rzeniu luk w chińskiej obronie, mogłyby zbliżyć się lotniskowce. Stany Zjedno-
czone potrzebowałyby ogromnych sił, by móc w pełni kontrolować teatr działań. 

Konflikt ten wydaje się być nierealny, co nie oznacza, iż nie ma ryzyka 
jego wybuchu. Oba państwa zapewne będą się starać go uniknąć, chociażby 
ze względów gospodarczych i finansowych. Czas gra na korzyść Chin, przy 
zachowaniu obecnych tendencji, państwo to prześcignie USA pod względem 
ekonomicznym, a co za tym idzie, także pod względem siły oddziaływania 
w Azji Wschodniej. Dlatego Pekinowi wojna jest niepotrzebna. Wydaje się, iż 
z kolei dla Stanów Zjednoczonych granica „bezpiecznego” konfliktu, w któ-
rym miałyby niemal stu procentową pewność zwycięstwa, została przekro-
czona i wojna z ChRL stała się już zbyt ryzykowna. Nie można jednak wy-
kluczyć działań nieracjonalnych, czy też w pewnym sensie przypadkowych, 
które doprowadzą do wojny.

Podsumowanie 

Stosunki między Pekinem a Waszyngtonem to bez wątpienia jeden z najważ-
niejszych elementów współczesnego systemu międzynarodowego. Oba kraje 
mają ogromy wpływ na bieg polityki międzynarodowej i specyfika systemu 
międzynarodowego zależy i  będzie zależeć od charakteru relacji między 
Chińską Republiką Ludową i Stanami Zjednoczonymi. 

Wciąż rosnące znaczenie Chin, zarówno pod względem ekonomicznym, 
politycznym jak i  militarnym, kieruje oba państwa w  stronę rywalizacji 
i konfrontacji. Jeśli ChRL chce odzyskać pozycję, jaką uważa za jej należną, 
to musi „wypchnąć” Stany Zjednoczone z regionu Azji Wschodniej i zachod-
niego Pacyfiku. Nie oznacza to, iż konflikt zbrojny między oboma państwami 
jest nieuchronny. Zarówno Pekin, jak i Waszyngton preferują politykę dialo-
gu niż konfrontacji. Stany Zjednoczone wolałyby mieć w Chinach stabilnego 
partnera i czerpać korzyści z rozwoju ekonomicznego Azji Wschodniej. Dla 
Państwa Środka wojna niesie ogromne ryzyko utracenia tego, co już udało 
się osiągnąć. Wynik ewentualnego starcia dla obu stron jest trudny do prze-
widzenia, a zatem ryzykowny i kosztowny. Wojna między oboma państwami 
jest tym samym mało prawdopodobna. Ponadto łączą je silne więzy handlo-
we, a wręcz uzależnienie gospodarcze. Niemniej jednak należy spodziewać 
się, że Chiny będą starać się realizować zakładane cele i wypierać USA z re-
gionu, lecz raczej poprzez wykorzystywanie metod asymetrycznych, stosując 
się do zasad Sun Tzu, by wygrać bez jednego wystrzału.
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Broń atomowa jako element rywalizacji 
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi 
a Chinami 

Wprowadzenie 

Stosunki Stanów Zjednoczonych z Chińską Republiką Ludową w kontekście 
broni nuklearnej muszą być ujęte w szerszych ramach dotyczących polityki 
obu państw na arenie międzynarodowej, a w szczególności wobec ich rywa-
lizacji o wpływy na kontynencie azjatyckim. Polityka Stanów Zjednoczonych 
w tym aspekcie jest niezmienna od kilku dekad. Jej główne cele opierają się 
na podtrzymaniu i obronie porządku, który zabezpiecza interesy Waszyng-
tonu. Porządek ten, będący rezultatem przebiegu II wojny światowej, opiera 
się na sieci sojuszy z poszczególnymi państwami, co z kolei sprzyja zdolności 
wojsk amerykańskich do projekcji swojej siły, zapewnia obronę sojusznikom 
i utrzymanie bezpieczeństwa. Chiny zawsze stanowiły naturalny punkt od-
niesienia dla polityki amerykańskiej w regionie. Obecny trend w owej po-
lityce, tak zwany pivot azjatycki, jest odpowiedzią na rosnącą gospodarczą 
i polityczną rolę Chin na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w obliczu jej 
licznych prób destabilizacji relacji z sąsiednimi państwami.

Celem mojej pracy jest przedstawienie sino-amerykańskich stosunków 
w kontekście polityki nuklearnej wspomnianych państw. Tłem do rozwa-
żań będzie historia pozyskania i wykorzystania broni atomowej przez Wa-
szyngton i Pekin, kwestie jej proliferacji i sprzedaży materiałów do krajów 
trzecich, co potwierdzić ma tezę o dużym znaczeniu tej broni jako elementu 
rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Wśród amery-
kańskich wojskowych i  ekspertów istnieje głębokie przekonanie, że aser-
tywna chińska polityka wymaga ze strony Stanów Zjednoczonych podjęcia 
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adekwatnych inwestycji w armię i działania dyplomatyczne, aby utrzymać 
dotychczasowy korzystny status w  rejonie Azji i  Pacyfiku. Modernizacja 
konwencjonalnych środków militarnych jest oczywistą konsekwencją ta-
kich działań, jednak broń nuklearna może stanowić istotny czynnik wpły-
wający na relacje obu państw. 

Aktualne statystyki wskazują na zauważalną dysproporcję pomiędzy po-
tencjałem nuklearnym Chin i  Stanów Zjednoczonych. W  przypadku Pań-
stwa Środka te dane nie są jednak całkowicie wiarygodne zważywszy na fakt, 
że Pekin nie upublicznia żadnych informacji związanych z posiadanym ar-
senałem. Brak transparentności w tej kwestii powoduje narastające spekula-
cje o faktycznym stanie arsenału i rozwoju chińskiej polityki nuklearnej. Nie 
zmienia to jednak w żaden sposób ryzyka użycia owej broni w razie ewen-
tualnego konfliktu, a jest jedynie elementem taktyki odstraszającej przeciw-
nika. Aktualnie interesy ekonomiczne zdominowały relacje sino-amerykań-
skie prowadząc nawet do prób lekceważenia, czy pomniejszania roli, jaką 
w tych relacjach może pełnić broń atomowa. W poniższych podrozdziałach 
dotyczących polityki nuklearnej obu państw przedstawione zostaną przykła-
dy potwierdzające to stwierdzenie.

Polityka nuklearna USA 

Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem, 
w 2015 roku Stany Zjednoczone posiadały 7260 głowic nuklearnych, w tym 
2080 głowic operacyjnych, a  więc gotowych do natychmiastowego użycia1. 
Stany Zjednoczone są pierwszym krajem, który wyprodukował broń atomową  
i jak dotąd jedynym, który używał ich w czasie wojny (Hiroszima i Nagasa-
ki). Podczas zimnej wojny przeprowadzono ponad tysiąc testów nuklearnych 
i opracowano wiele dalekosiężnych systemów przenoszenia broni. Szacuje się, 
że od 1945 roku wyprodukowano tam ponad 70 tys. głowic nuklearnych, co 
jest liczbą większą niż wszystkich innych państw posiadających broń jądrową 
łącznie2. Stany Zjednoczone są jednym z pięciu uznanych potęg atomowych 
przez sygnatariuszy Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej („Treaty 
on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons”). Układ ten był swego rodzaju 
odpowiedzią społeczności międzynarodowej na zagrożenia płynące z wojny 
przy użyciu tej broni i ustalenia zasad pokojowego wykorzystywania energii 

1 K. Shannon, P. Schell, SIPRI Yearbook 2015, Oxford 2015, s. 21.
2  R. Murray, K. E. Holbert, Nuclear Energy, Seventh Edition: An Introduction to the 

Concepts, Systems, and Applications of Nuclear Processes, Oxford 2014, s. 97.
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jądrowej3. Waszyngton jest również członkiem i  inicjatorem wielu układów 
dwu- i wielostronnych ograniczających proliferację broni masowego rażenia, 
jak choćby Reżimu kontrolnego technologii rakietowych („The Missile Tech-
nology Control Regime” – MTCR), Nuclear Suppliers Group (NSG)4. 

Z  perspektywy historycznej polityka nuklearna Stanów Zjednoczonych 
determinowana była uwarunkowaniami panującymi na arenie międzyna-
rodowej. Podczas zimnej wojny, a  więc w  okresie wyścigu zbrojeń prowa-
dzonym ze Związkiem Radzieckim, broń atomowa służyła jako strategiczny 
element odstraszania przeciwnika. Jednocześnie prowadzono szereg progra-
mów i podejmowano działania na rzecz wyeliminowania rozprzestrzeniania 
broni jądrowej, a  także promowania jej do celów naukowych. Przykładem 
jest powstanie w 1953 roku programu „Atomy dla Pokoju”, którego głównym 
założeniem było, jak mawiał prezydent Dwight Eisenhower, by „zabrać broń 
jądrową z rąk żołnierzy i włożyć ją w ręce tych, którzy wiedzą, jak pozbawić 
jej militarnej otoczki i zaadoptować dla celów pokojowych”5. 

Po upadku ZSRR broń ta straciła na znaczeniu, jednak początek XXI wie-
ku naznaczony rozpoczętą wojną z  terroryzmem, rosnące ambicje atomo-
we Iranu i Korei Północnej sprawiły, że kwestii atomu przywrócono rangę 
w dyskusji międzynarodowej, a doktryna odstraszania nuklearnego została 
zaktualizowana. Departament Obrony wymienia cztery cele posiadania bro-
ni atomowej: 1) odstraszanie przed użyciem broni masowej zagłady, 2) za-
pewnienie sojusznikom bezpieczeństwa, 3) zniechęcenie potencjalnych 
nieprzyjaciół do działań mogących zagrozić żywotnym interesom Amery-
ki, 4)  zniszczenie zagrożeń, których nie można odstraszyć6. Trzy pierwsze 
punkty mają charakter tradycyjnej strategii odstraszającej, jednak ostatni 
zakłada działania ofensywne, nie wykluczające zaistnienia sytuacji, w której 
zostanie użyta broń jądrowa. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Oba-
ma obejmując swój urząd snuł wizje dotyczącą świata bez broni atomowej. 
Jego agenda nuklearna znalazła odzwierciedlenie w postanowieniu o nieroz-
wijaniu nowych technologii budowy głowic jądrowych, podpisaniu z Rosją 
traktatu rozbrojeniowego (New START), negocjacjach z Iranem i Szczytem 
Nuklearnym w Waszyngtonie. Idealistyczna retoryka Baracka Obamy zdaje 

3  M. Chossudovsky, Towards a  World War III scenario: the dangers of nuclear war, 
Montreal 2012, s. 48.

4  Ł. Jaskuła, Zbędny arsenał: polityka nuklearna Stanów Zjednoczonych po zakończeniu 
zimnej wojny, Gdańsk 2014, s. 14.

5 J. E. Smith, Eisenhower in War and Peace, New York 2012, s. 81.
6  Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s 

Republic of China 2015, United States Department of Defense, Washington 2015, s. 3.
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się kontrastować z wydarzeniami na scenie międzynarodowej i postawą po-
szczególnych państw wobec broni atomowej. Agresywna polityka Rosji, 
wojna w Syrii, rosnące zagrożenie ze strony tzw. Państwa Islamskiego, pozy-
skiwanie i chęć rozbudowy swojego potencjału przez Koreę Północną i Iran 
powodują, że wątpliwą jest wizja stworzenia świata bez broni masowego ra-
żenia. Działania administracji amerykańskiej mogą wywołać skutek prze-
ciwny do zamierzonego, gdyż państwa aktualnie pretendujące do pozyskania 
broni atomowej mogą wykorzystać pokojowe intencje Waszyngtonu. Reduk-
cja arsenału jądrowego może okazać się tym bardziej nieracjonalna, jeśli pod 
uwagę weźmiemy, że materiały rozszczepialne używane są na co dzień nie 
tylko przez wojsko, ale też do celów cywilnych, jak choćby w energetyce. 

Polityka nuklearna Chin 

W rankingu dziewięciu państw posiadających broń atomową, lub co do któ-
rych istnieją przesłanki wskazujące na jej posiadanie, Chiny plasują się na 
piątej pozycji z liczbą 260 głowic7. Chiny rozpoczęły prace nad pozyskaniem 
broni jądrowej w latach 50. XX wieku, korzystając przy tym ze znacznej po-
mocy Związku Radzieckiego. Bezpośrednia pomoc obejmowała świadcze-
nia doradcze oraz dostarczanie szerokiej gamy specjalistycznych urządzeń. 
Najbardziej istotny dla przyszłego strategicznego potencjału nuklearnego 
Chin był eksperymentalny reaktor jądrowy z wyposażeniem dla przetwarza-
nia uranu i cyklotronu8. Gdy stosunki chińsko-sowieckie ochłodziły się na 
przełomie lat 50. i 60., Moskwa uchyliła zgodę na przeniesienie technologii 
atomowej i  wycofała swoich doradców. Pomimo braku tej pomocy Chiny 
zobowiązały się do dalszych prac, aby „złamać monopol mocarstw na broń 
jądrową”, zapewnić bezpieczeństwo przed amerykańskimi groźbami i zwięk-
szyć swój prestiż na arenie międzynarodowej9. Pierwszy test nuklearny został 
przeprowadzony 16 października 1964 roku, a jego sukces pozwolił Chinom 
na rozpoczęcie seryjnej produkcji głowic nuklearnych i termonuklearnych. 
Po zakończeniu rewolucji kulturalnej w  1976  roku, chiński rząd krytycz-
nie ocenił pogarszający się stan swojego programu nuklearnego. Zwrócono 
uwagę, że projektowano głowice ogromnych rozmiarów, które mogą być 
instalowane jedynie na dużych pociskach balistycznych przenoszonych na 

7 K. Shannon, P. Schell, SIPRI Yearbook 2015, Oxford 2015, s. 21.
8  Nuclear Weapons, „Global Security”, http://www.globalsecurity.org/wmd/world/chi-

na/nuke.htm (dostęp: 04.05.2016).
9 H. Kissinger, O Chinach, Wołowiec 2014, s. 68.
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specjalnie dostosowanych do tego maszynach lotniczych. Jednym z  głów-
nych celów chińskiej armii do lat 90. była więc próba miniaturyzacji gło-
wic, by dostosować je do nowej generacji systemów rakietowych. Lżejsze 
termojądrowe głowice ze zwiększonym stosunkiem wydajności do masy 
(waga zrzucona z 2200 kg do 700 kg) zostały poddane eksplozjom testowym 
między 1992 a 1996 rokiem, co w Stanach Zjednoczonych wywołało liczne 
spekulacje i podejrzenia, czy w rzeczywistości projekty nowych głowic nie 
opierały się na kradzieży amerykańskich informacji niejawnych10. Od lat 70. 
XX wieku trwały również intensywne prace nad rozbudową obiektów jądro-
wych m.in. w Chinkouho i Lanzhou. Prawdopodobnie w 1975 roku zaczęto 
produkować pluton w reaktorze jądrowym w Kuangyuan, a  za dodatkowe 
wytwarzanie broni odpowiedzialny był zakład w  Tzutung11. Na podstawie 
ich zdolności produkcyjnych Agencja Wywiadowcza Departamentu Obrony 
USA (DIA) oszacowała, że w 1972 roku Chińczycy mogli mieć 120 termoją-
drowych głowic i 260 rozszczepialnych materiałów w zapasie12.

Relacje amerykańsko-chińskie w okresie zimnowojennym w kontekście 
broni atomowej kształtowały się przewidywalnie jak na ten okres, tzn. osa-
dzone były na wzajemnej wrogości i  rywalizacji ze względu na tradycyjną 
linię podziału – Zachód, czyli Stany Zjednoczone uosabiające demokrację 
i kapitalizm, oraz Wschód reprezentowany przez Rosję i Chiny będące kraja-
mi bloku komunistycznego. Waszyngton formalnie przez 30 lat nie uznawał 
Chińskiej Republiki Ludowej powstałej w 1949 roku i rządzonej przez Mao 
Zedonga. Potencjał militarny obu krajów z jednej strony pozwalał stosować 
taktykę odstraszania przeciwnika, ale jednocześnie prowadził do permanent-
nego napięcia w relacjach, co też przyczyniło się do intensyfikacji prac nad 
produkcją i unowocześnianiem broni masowego rażenia. Chiny, choć w tym 
czasie zwiększyły swój potencjał atomowy, uruchomiły dodatkowe reaktory 
jądrowe, nie były jednak w stanie przez długie lata wypracować nowoczesnej 
techniki zmniejszana ładunków, które mogły być przeniesione międzykon-
tynentalnie, dlatego też chińska polityka nuklearna w okresie zimnowojen-
nym, choć poważnie rozważana, nie była w obliczu skomplikowanych relacji 
międzynarodowych kluczową kwestią dla Amerykanów. 

10  Y. Yunzhu, Chinese Nuclear Policy and the Future of Minimum Deterrence, [w:] Per-
spective on Sino-American Strategic Nuclear Issues, Ch. P. Twomey (red.), New York 
2008, s. 70.

11  T. M. Fravel, E. S. Medeiros, China’s Search for Assured Retaliation: The Evolution of 
Chinese Nuclear Strategy and Force Structure, „International Security” 2010, nr 35, s. 51.

12 Annual Report to Congress…, s. 15.
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Oficjalna polityka nuklearna Państwa Środka i  jej założenia nie uległy 
znacznym modyfikacjom od momentu pierwszego ich wyartykułowania kil-
ka dekad temu. Fundamentalnymi celami strategii nuklearnej Chin jest: 

Odstraszyć inne państwa od użycia lub groźby użycia broni nuklearnej prze-
ciwko Chinom. Chiny pozostają głęboko związane z zasadą nie użycia broni nu-
klearnej jako pierwsze w żadnym czasie i w żadnych okolicznościach. Bezwarun-
kowo zobowiązują się nie używać lub grozić użyciem bronią nuklearną przeciwko 
państwom nie posiadającym takiej broni, bądź stref wolnych od broni nuklearnej 
i optują za kompleksowym zakazem i eliminacją broni nuklearnej. Chiny będą 
przestrzegać zasady kontrataku w samoobronie i ograniczonym rozwojem bro-
ni jądrowej, której celem będzie budowanie siły jądrowej zaspokajającej krajowe 
potrzeby bezpieczeństwa. Chiny przekonują, że starają się zapewnić bezpieczeń-
stwo i niezawodność swojej broni jądrowej i utrzymują w  sposób wiarygodny 
siły odstraszania nuklearnego. Siły nuklearne Chin podlegają bezpośrednio Cen-
tralnej Komisji Wojskowej. Chiny podtrzymują dużą powściągliwość w rozwoju 
swojej broni nuklearnej. Nigdy nie brały i nie wezmą udziału w żadnym wyścigu 
zbrojeń nuklearnych z żadnym państwem13. 

To charakteryzuje myślenie chińskiej armii o tym jak modernizować, dy-
wersyfikować i zwiększać rozmiar sił nuklearnych. Zgodnie z tekstem przed-
stawionym przez Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą (ChALW), chiński 
arsenał nuklearny nie jest przeznaczony do wygrania wojny, eliminowania 
zdolności wroga do rozpętania wojny, zniszczenia jego gospodarki, obale-
nia rządów, nie ma służyć jako narzędzie zemsty na wrogiej populacji i ich 
liderach. W rezultacie Chiny nie potrzebują broni, by spełnić takie założe-
nia. Rozmiar i możliwości chińskich sił nuklearnych są skrojone na potrzeby 
przetrwania pierwszego uderzenia, zaangażowania się w limitowaną opera-
cję odwetową i zabezpieczenia przed przyszłym atakiem14. Chiny utrzymują 
stosunkowo skromny arsenał jądrowy służący odstraszaniu w porównaniu 
z innymi potęgami atomowymi. Pekin wielokrotnie wzywał na forum mię-
dzynarodowym do całkowitego wyeliminowania tego typu broni, a obawy 
o proliferację powinny być rozwiązane w sprawiedliwy sposób. Jednocześnie 
uznaje przy tym uzasadnione prawo państw nieposiadających broni jądrowej 

13  J. Shi, K. X. Yuan, J. S. Zhan, L. Yan, J. B. Bian, The Science of Military Strategy, Beijing 
2013, s. 12.

14  D. Gompert, Ph. Saunders, The Paradox of Power: Sino-American Strategic Restraint 
in an Age of Vulnerability, Washington 2011, s. 47.
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do dostępu do korzyści wynikających z pokojowego wykorzystania techno-
logii jądrowej. Jak wskazują autorzy „The Science of Military Strategy”: 

Z  jednej strony procesy kontrolne i  rozbrojeniowe mają pozytywny efekt 
i służą zachowaniu strategicznej stabilności na arenie międzynarodowej, zapo-
biegają wybuchowi konfliktu nuklearnego, ograniczają jego skalę i redukują wy-
datki budżetowe na jej utrzymanie. Są to główne założenia, które przyświecają 
rozwojowi ruchu antynuklearnego. Z  drugiej strony kontrola i  rozbrojenia są, 
w szczególności dla państw posiadających duży arsenał jądrowy, ważnym środ-
kiem w  walce o  zachowanie nuklearnej przewagi i  osłabieniem nuklearnych 
zdolności strategicznych oponentów15. 

Chiny odmówiły w 1963 roku podpisania Układu o zakazie prób broni 
nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą („Treaty Ban-
ning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under 
Water”) i stały się tylko stroną Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądro-
wej w 1992 roku. Od tego czasu Pekin był znacznie bardziej zaangażowany 
w kwestie kontroli zbrojeń, rozbrojenia jądrowego i nieproliferacji, jednak 
pewne zagadnienia pozostają wciąż nierozstrzygnięte. Chiny samowolnie 
zadeklarowały przestrzeganie Reżimu kontrolnego technologii rakietowych 
(MTCR) w  listopadzie 1991  roku, a  później potwierdziły to zobowiązanie 
we wspólnym oświadczeniu ze Stanami Zjednoczonymi w  październiku 
1994 roku16. MTCR ustanowiony w 1987 roku nie jest umową międzynaro-
dową, a co za tym idzie, nie ma żadnej mocy prawnej. Jest to zbiór dobro-
wolnych wytycznych, które nakładają proces kontrolny na transfer pocisków 
balistycznych zdolnych przenieść 500 kg ładunku na odległość co najmniej 
300 km. Od początku nie było jasne, czy Chiny zobowiązały się do przestrze-
gania aneksu owego porozumienia określającego zakazane przenoszone ma-
teriały jako „każdą broń masowego rażenia”, również biologiczną i chemicz-
ną17. W 2000 roku Departament Stanu potwierdził, że Chiny nie podpisały 
owego aneksu wyliczającego kontrolowane materiały eksportowe. Dopiero 
w 2002 roku Pekin opublikował listę kontrolną na wzór tej zawartej w ukła-
dzie MTCR. Z kolei w 2004 roku złożyły oficjalną deklarację przystąpienia 

15 J. Shi, K. X. Yuan, J. S. Zhan, L. Yan, J. B. Bian, op. cit., s. 47.
16  M. Holt, M. B. Nikitin, U.S.–China Nuclear Cooperation Agreement, Washington 

2015, s. 12.
17  S. A. Kan, China and Proliferation of Weapons of Mass Destruction and Missiles: Po-

licy Issues, Washington 2015, s. 6.
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do układu, jednak nie zostały zaakceptowane jako członek18. We wrześniu 
1996 roku Chiny podpisały Traktat o całkowitym zakazie prób z bronią ją-
drową („Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty” – CTBT), ale go nie ra-
tyfikowały. Rok później przystąpiły do Komisji Zanggera określającej zasa-
dy handlu bronią jądrową i materiałami przeznaczonymi do jej produkcji, 
a w tym samym roku obiecały nie rozpoczynanie nowej współpracy nuklear-
nej z Iranem19. W maju 2004 Chiny przystąpiły do Nuclear Suppliers Group, 
której zadaniem jest kontrolowanie transferu materiałów rozszczepialnych 
służących do produkcji broni atomowej. 

Chińska polityka nuklearna opiera się na ambiwalentności w podejściu 
do jej użytkowania. Z jednej strony Pekin deklaruje swoje przywiązanie do 
zobowiązań wynikających z  przynależności do instytucji przeciwdziałają-
cych rozprzestrzenianiu się broni atomowej, czy traktatów redukujących 
zbrojenia i określających użytkowanie owej broni. Z drugiej strony, Chiny 
odmówiły udziału w tzw. Grupie Australijskiej odpowiedzialnej za kontro-
lę broni chemicznej i biologicznej, nie przyłączyły się do grupy 93 krajów, 
które podpisały się pod Międzynarodowym kodeksem postępowania prze-
ciwko rozprzestrzenianiu rakiet balistycznych w  Hadze w  2002  roku. Nie 
przyłączyły się również do inicjatywy na rzecz nierozprzestrzeniania broni 
masowego rażenia („Proliferation Security Initiative”) ogłoszonej przez pre-
zydenta George’a W. Busha w 2003 roku20. Ponieważ ChALW postrzega kon-
trolę zbrojeń jądrowych i rozbrojenia w ramach szerszej konkurencji wojsko-
wej, wzywa do ostrożności politycznych decydentów, aby nie umieścić Chin 
w niekorzystnej sytuacji: 

chińskie siły jądrowe są stosunkowo małe i słabe, a wpływ kontroli zbrojeń i roz-
brojenia na rzeczywisty stan nuklearnych zasobów jest stosunkowo jasny. Wpro-
wadzając więc w życie konkretne operacje kontrolne i rozbrojeniowe, wymagana 
jest szczególna ostrożność. Jeśli czas jest niewłaściwy, jeśli warunki nie są przygo-
towane, jeśli niedokładnie rozumiemy motywy przeciwnika, lub konsekwencje 
działań nie mogą być przewidziane, nie możemy działać pochopnie21. 

Niejednoznaczność polityki nuklearnej Chin wzbudza wśród społecz-
ności międzynarodowej i znawców tematyki konsternację, czy Chiny będą 

18  J. Lewis, The Minimum Means of Reprisal: China’s Search for Security in the Nuclear 
Age, Cambridge 2007, s. 84.

19 Ibidem, s. 85.
20 C. Elbridge, A. M. Denmark, J. K. Warden, op. cit., s. 8.
21 J. Shi, K. X. Yuan, J. S. Zhan, L. Yan, J. B. Bian, op. cit., s. 41.
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używać tej broni jako swoistej karty przetargowej w relacjach z innymi pań-
stwami, czy też poprzestaną na redukowaniu znaczenia jej posiadania na eta-
pie zapewnienia sobie pewnego poziomu asekuracji. Z przywołanych poniżej 
przykładów wynika, że broń masowego rażenia i jej komponenty stanowiły 
i wciąż są ważnym elementem w relacjach na linii Waszyngton-Pekin, choć 
często intencjonalnie pomijanym ze względu na interesy ekonomiczne.

Podłoża konfliktu 

Asystent Sekretarza Stanu ds. bezpieczeństwa międzynarodowego i niepro-
liferacji Thomas Countryman podczas Azjatyckiego Szczytu Bezpieczeń-
stwa w 2014 roku, bazując na informacjach przekazanych przez Centralną 
Agencję Wywiadowczą, powiedział, że w latach 90. „Chiny były najbardziej 
znaczącym dostawcą towarów związanych z bronią masowego rażenia i tech-
nologii do innych krajów”22. Chińskie podmioty wymieniane w  raportach 
wywiadowczych, częściowo prywatne, jak i  państwowe korporacje obron-
no-przemysłowe były związane z  pakistańskim i  irańskim programem ją-
drowym oraz konstrukcją pocisków balistycznych. W  corocznym raporcie 
dla Kongresu przedstawianym przez Pentagon stwierdzono, że chińska go-
spodarka nadal jest „głównym źródłem zaopatrzenia” wysokiej technologii 
i materiałów rozszczepialnych dla Iranu i Korei Północnej23. 

W 1996 roku amerykańscy politycy stanęli w obliczu problemu, czy na-
kładać sankcje na Chiny ze względu na ujawnione przypadki transferu tech-
nologii do programu nuklearnego Pakistanu. W  Stanach Zjednoczonych 
utrzymują się obawy o kontynuowanie współpracy nuklearnej Chin z Paki-
stanem, w  szczególności tych związanych z  budową elektrowni jądrowych. 
Już w  1992  roku media donosiły o  budowie takiej elektrowni w  Chashma 
oraz podejrzeniach o współpracę przy budowie niezabezpieczonego reakto-
ra jądrowego w Khushab. Działający od 2001 roku reaktor Chashma uzyskał 
co prawda system zabezpieczeń ze strony Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej, ale nie jest on kompletny24. Z początkiem XXI wieku amerykański 
wywiad podejrzewał, że Chiny dostarczają sprzęt do tajnego zakładu produk-
cyjnego w Khushab, gdzie niezabezpieczony reaktor zaczął generować pluton 

22  T. Countryman, The Future of North Korea: Implications for Regional Security, 13th 
IISS Asia Security Summit, Singapore 31.05.2014.

23 Annual Report to Congress…, s. 14.
24  T. Dalton, M. Hibbs, G. Perkovich, A Criteria-Based Approach to Nuclear Coopera-

tion with Pakistan, Washington 2001, s. 5.



Agnieszka Nowak

84

do celów militarnych w kwietniu 1998 roku. W 2004 roku oficjalne komuni-
katy rządowe podawały informacje o podpisaniu chińsko-pakistańskiej umo-
wy na budowę drugiego reaktora jądrowego Chashma-2 w Pakistanie. Umo-
wa ta sprowadziła na Pekin falę krytyki ze strony Amerykanów, ponieważ 
jej podpisanie zbiegło się z czasem przystąpienia Chin do Nuclear Suppliers 
Group, za czym mocno optował sam prezydent George W. Bush25. Z  kolei 
w lutym 2010 roku Chiny zgodziły się udzielić pożyczki rządowi w Islama-
badzie na budowę dwóch kolejnych reaktorów (Chashma-3, Chashma-4). 
Stany Zjednoczone wielokrotnie wzywały Chiny do przestrzegania zobowią-
zań wynikających z przynależności do instytucji kontrolujących międzynaro-
dowy przepływ materiałów i technologii jądrowych, ale jednocześnie ważyły 
swoją krytykę dodając do niej wsparcie w  dążeniu Pakistanu do tworzenia 
swojej sieci energetycznej26. Mimo napomnień ze strony Waszyngtonu, Chiny 
rozszerzyły współpracę nuklearną z Pakistanem. W ciągu ostatnich pięciu lat 
obiecały budowę dwóch reaktorów elektrowni atomowej w Karaczi, udziela-
jąc przy tym Pakistanowi kredytu na kwotę 6,5 mld dolarów, a także budowę 
trzech innych reaktorów w Muzaffargarh za 13 mld dolarów27.

Długoletnie tendencje obciążające Chiny w zaangażowanie w pakistański 
program nuklearny, ale także sprzedaż wzbogaconego uranu do Iranu, Korei 
Północnej czy Libii, zostały potwierdzone w 2004 roku przez Abdula Qadeer 
Khana. Khan zwany również „ojcem pakistańskiej atomistyki”, został oskar-
żony w swoim kraju o łamanie zasad kontroli i bezpieczeństwa przekazując 
poza granice informacje dotyczące technologii nuklearnych. Przynależność 
Chin do sieci Khana była problematyczna, szczególnie dlatego, że Państwo 
Środka było jednym z pierwszych odbiorców technologii wzbogacania uranu 
przy użyciu wirówki, którą pakistański naukowiec nabył podczas swojej pra-
cy w Europie. W zamian za udostępnienie informacji Chiny przekazały Paki-
stanowi wysoko wzbogacony uran wystarczający do skonstruowania dwóch 
bomb i wskazówki do budowy broni jądrowej28. Wieloletnie śledztwo prowa-
dzone przez Amerykanów potwierdziło, że sieć Khana obejmowała Iran, Ko-
reę Północną i kraje świata muzułmańskiego, do których przetransferowano 

25  B. Gill, China and Nuclear Arms Control: Current Positions and Future Policies, Stock-
holm 2010, s. 15.

26 K. Lieberthal, J. Wang, op. cit., s. 21. 
27  S. Saeed, Pakistan in Talks to Acquire 3 Nuclear Plants from China, „Wall Street Jour-

nal”, 20.01.2014.
28  D. Sanger, W. Broad, From Rogue Nuclear Programs, Web of Trails Leads to Pakistan, 

„New York Times”, 04.01.2004.
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technologie, materiały i  inne elementy pochodzenia chińskiego, a  mające 
służyć zbudowaniu potencjału nuklearnego owych państw29. 

W latach 90. XX wieku administracja prezydenta Billa Clintona wzywała 
Chiny, aby anulowały rzekomo cywilne projekty nuklearne w Iranie. W ne-
gocjacjach prowadzących do szczytu USA–Chiny w 1997 roku, Pekin zobo-
wiązał się zakończyć współpracę atomową z  Iranem. Choć Chiny poparły 
sankcje nałożone na Iran przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w 2004 roku, to 
rewelacje ujawnione przez Abdula Khana i  interesy energetyczne pomię-
dzy Teheranem a Pekinem budzą wątpliwości co do wiarygodności intencji 
Chińczyków. W 2002 roku irańska grupa opozycjonistów ujawniła, że irań-
skie firmy zamawiały materiały z Chin do produkcji tajnej broni jądrowej, 
natomiast eksperci z Państwa Środka pracowali w kopalni uranu w Saghand 
i  przy ośrodku wzbogacania uranu w  pobliżu Isfahan30. Ponadto istnieją 
wywiadowcze doniesienia wskazujące, że Iran od 2000 roku budował tajny 
zakład wzbogacania uranu w  Natanz, gdzie dostarczano materiały za po-
średnictwem Khan Research Laboratories z Pakistanu, który w  tym czasie 
intensywnie współpracował z Chinami. Również Międzynarodowa Agencja 
Energii Atomowej ujawniła, że Chiny dostarczyły Iranowi w ciągu dziesięciu 
lat 1,8 ton naturalnego uranu, a oprócz tego wielokrotnie pomagały w do-
starczeniu elementów konstrukcyjnych do budowy reaktorów przemycanych 
z takich krajów, jak Szwajcaria czy Francja31. 

Chiny są najważniejszym sojusznikiem Korei Północnej, największym 
partnerem handlowym, głównym źródłem żywności, broni i energii. Natu-
ralnym stwierdzeniem wydaje się zatem, że Pekin przyczynił się do rozwoju 
sił nuklearnych Pjongjangu, choć trzeba przyznać, iż istnieją ku temu jedy-
nie przesłanki ze źródeł wywiadowczych. Przede wszystkim sugeruje się, że 
Chiny dostarczały Korei Północnej akcelerometry, żyroskopy i maszyny do 
precyzyjnego szlifowania i do rozbudowy ośrodków produkujących broń, jak 
również uważa się, iż ChRL odpowiada za przesyłanie wielu materiałów che-
micznych i ciężkiego sprzętu32. Transfer owych technologii wydaje się tym 

29  Idem, As Nuclear Secrets Emerge in Khan Inquiry, More Are Suspected, „New York 
Times”, 26.12.2004.

30  C. Elbridge, U.S. Nuclear Weapons Policy and Policymaking: The Asian Experience, 
[w:] Tactical Nuclear Weapons and NATO, T. Nichols (red.), Carlisle 2012, s. 87.

31  P. Fritsch, D. Crawford, Western Authorities Investigate China Connection in Export of 
French Valves, „Wall Street Journal”, 03.04.2010; J. Pomfret, U.S. Says Chinese Businesses 
and Banks Are Bypassing U.N. Sanctions Against Iran, „Washington Post”, 18.10.2010.

32  J. Smith, Pakistani Says N. Korea Paid Bribes for Nuclear Expertise, „Washington Post”, 
07.07.2011.
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bardziej prawdopodobny, jeśli weźmiemy pod uwagę doniesienia o elemen-
tach konstrukcyjnych, narzędziach, czy maszynach wykorzystywanych do 
badań nad wzbogacaniem uranu znajdowanych w takich krajach, jak Iran, 
Syria, Pakistan czy Jemen, które były pochodzenia chińskiego, choć dostar-
czane do nich z Korei Północnej33.

Analizując polityki nuklearne Stanów Zjednoczonych i Chin nie sposób nie 
dostrzec zbieżności w najważniejszych ich punktach. Oba kraje opowiadają się 
za bezpiecznym i kontrolowanym przepływem technologii jądrowych, ogra-
niczaniem zbrojeń nuklearnych, oraz wykorzystywaniem energii atomowej 
tylko do celów pokojowych, a w kontekście militarnym jako elementu odstra-
szania z zapewnieniem, że same nie użyją nigdy pierwsze tej broni przeciwko 
potencjalnym wrogom. Niemniej praktykowanie tych deklaracji, zwłaszcza ze 
strony chińskiej nie jest kompletne, czego dowodem jest historia kooperacji 
chińsko-pakistańskiej czy chińsko-irańskiej. Antagonizmy dotyczące broni 
jądrowej widoczne są szczególnie wśród wojskowych planistów, dla których 
militarne zasoby są wyznacznikiem bezpieczeństwa narodowego. Chińscy 
autorzy „The Science of Military Strategy” identyfikują Stany Zjednoczone 
jako najważniejszy czynnik w środowisku bezpieczeństwa nuklearnego Chin: 
„Stany Zjednoczone czynią z Chin ich głównego strategicznego przeciwni-
ka, intensyfikują budowę systemu obrony przeciwrakietowej w regionie Azji 
Wschodniej, tworząc coraz większy wpływ na niezawodność i  skuteczność 
odwetowego chińskiego ataku nuklearnego”34. Chińscy stratedzy nie wierzą, 
że tendencje te odzwierciedlają znaczącą zmianę w polityce nuklearnej USA. 
Chińczycy zwrócili uwagę, że Stany Zjednoczone utrzymują broń jądrową 
w najwyższej gotowości do szybkiego użycia i zapowiadają plany daleko idą-
cej modernizacji jej infrastruktury, co poddaje w wątpliwość zaangażowanie 
Waszyngtonu w pracę na rzecz całkowitej eliminacji broni atomowej. Uważa-
ją oni, że nowy program dotyczący konwencjonalnych zdolności militarnych 
Stanów Zjednoczonych może osłabić chińskie odstraszanie jądrowe: „Stany 
Zjednoczone obecnie wdrażają program ‘szybkiego globalnego uderzenia’, 
który po osiągnięciu zdolności bojowej może zostać wykorzystany do prze-
prowadzenia konwencjonalnego ataku przeciwko naszym siłom jądrowym, 
wprowadzi nas na pasywną pozycję i znacznie wpłynie na nasze odwetowe 
możliwości, osłabiając skuteczność naszego odstraszania nuklearnego”35.

33 S. A. Kan, op. cit., s. 23.
34  G. Kulacki, The Chinese Military Updates China’s Nuclear Strategy, Cambridge 2015, 

s. 6.
35 Ibidem, s. 8.
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Obserwacja aktualnych trendów w  polityce międzynarodowej Stanów 
Zjednoczonych i Chin pozwala wysnuwać przypuszczenia o  ich konflikto-
wym charakterze. Chiny posiadają rozległe roszczenia terytorialne obejmu-
jące blisko 90% terenu Morza Południowochińskiego, co przekłada się na 
systematyczne problemy z Japonią czy Filipinami36. Stały wzrost gospodar-
czy i rosnący budżet na wydatki obronne pozwoliły Chinom na rozbudowę 
swojego potencjału militarnego37. Zrównoważenie wpływów Chin w regio-
nie Azji i Pacyfiku jest na najbliższe lata kluczową kwestią dla Amerykanów, 
aby mogli utrzymać swoją dominującą pozycję i  zagwarantować bezpie-
czeństwo swoim sojusznikom38. Zadanie to może być utrudnione, bowiem 
Chiny poprzez swoje projekty gospodarcze, jak Nowy Jedwabny Szlak, czy 
Ekonomiczna Unia Euroazjatycka próbują osłabić rolę Stanów Zjednoczo-
nych jako partnera gospodarczego i gwaranta bezpieczeństwa. Znaczącą rolę 
odgrywają obecnie relacje sino-irańskie. Pod koniec stycznia 2016 roku Chi-
ny i Iran podpisały umowy na zwiększenie wymiany handlowej do 600 mld 
dolarów w ciągu najbliższej dekady39. Pekin prowadził ożywione stosunki go-
spodarcze z Iranem w ostatnich latach, pomimo międzynarodowych sank-
cji nałożonych na Teheran za rozwój programu nuklearnego. Iran odgrywa 
ważną rolę w polityce Chin, przede wszystkim jest jednym z największych 
dostawców ropy i gazu do energochłonnego Państwa Środka, jak też stanowi 
ważny węzeł komunikacyjny pomiędzy Chinami a Europą40. Niepokój bu-
dzą doniesienia o tworzeniu swego rodzaju sojuszu militarnego w trójkącie 
Chiny–Iran–Rosja, czego pierwszym przejawem było wysłanie wspólnie 
doradców wojskowych do objętej wojną domową Syrii oraz plany przyjęcia 
Iranu do Szanghajskiej Organizacji Współpracy, mającej ambicje stania się 
sojuszem wojskowym, azjatyckim odpowiednikiem NATO. Jak wskazują au-
torzy raportu „Nuclear Weapons and U.S.–China Relations: A Way Forward”, 
ryzyko użycia broni atomowej jest niskie, aczkolwiek nie może zostać cał-
kowicie wyeliminowane z dwóch powodów. Po pierwsze, posiadana obec-
nie konwencjonalna przewaga Stanów Zjednoczonych może być zachętą dla 
Chin do użycia broni atomowej, aby uniknąć porażki w wojnie tradycyjnej. 

36 J. Dobbins, War with China, „Global Politics and Strategy” 2012, nr 54, s. 7.
37 I. Stewart, China and Non-Proliferation: Progress at Last?, „The Diplomat”, 25.03.2015.
38  A. Entous, J.E. Barnes, U.S Plans New Asia Missile Defenses, „Wall Street Journal”, 

23.08.2012.
39 G. A. Roncevert, China and the Iran Nuclear Deal, „The Diplomat”, 08.03.2016.
40  J. Fox, F. Godement, A Power Audit of EU-China Relations, London 2009, s. 4; Nucle-

ar Energy in China, White Paper, Nuclear Energy Institute, January 2015.
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Po drugie, żadne państwo zagrażające interesom Stanów Zjednoczonych nie 
może być pewne, iż nie zostanie wobec niego zastosowana taka broń, zwłasz-
cza w obliczu licznych militarnych zobowiązań, które Waszyngton posiada 
w ramach sojuszy z krajami azjatyckimi41.

Przyglądając się aktualnej sytuacji geopolitycznej i polityce międzynaro-
dowej Stanów Zjednoczonych i Chin można stwierdzić, że głównym bodźcem 
do kontaktów są interesy ekonomiczne obu państw i rywalizacja o gospodar-
cze wpływy – ich pozyskanie bądź utrwalenie. W  związku z  tym kwestie 
polityki nuklearnej są raczej marginalizowane przez opinię publiczną. Nie-
mniej przedstawione przykłady są dowodem na to, że swoista reorientacja 
geostrategiczna określana przez znawców „wiekiem Azji”, rodzące się kon-
flikty i zawieranie nowych sojuszy może powodować wzrost ryzyka wybuchu 
potencjalnego kryzysu militarnego, który na ostatecznym poziomie może 
eskalować do użycia broni atomowej. Naturalnie dla Stanów Zjednoczonych 
kwestią kluczową pozostanie realizacja narodowych interesów przy zacho-
waniu pokoju, ale chińskie ambicje dążące do ograniczenia amerykańskich 
wpływów w  różnych częściach świata mogą pokrzyżować te plany, a  broń 
atomowa stanie się jednym z elementów owej rywalizacji, co w konsekwencji 
spowoduje jeszcze większą polaryzację między oboma krajami. 
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Między USA a Chinami:  
Wizje pozycji Japonii w systemie 
międzynarodowym

Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie ewolucji i systematyzacja różnych 
opinii istniejących w  japońskim świecie polityki na temat miejsca Japonii 
w  regionalnym i  globalnym układzie sił. Zostały zanalizowane zwłaszcza 
trzy stanowiska reprezentowane przez: umiarkowane skrzydło Partii Libe-
ralno-Demokratycznej (PL-D), środowisko Ozawy Ichirō i Hatoyamy Yukio 
w Partii Demokratycznej (PD) oraz obóz nacjonalistyczny w PL-D na czele 
z premierem Abe Shinzō. Każde z nich proponowało odmienną wizję miej-
sca Japonii w  porządku międzynarodowym: jako tradycyjnego sojusznika 
USA, który jednocześnie dąży do pojednania z Chinami, jako samodzielne-
go podmiotu zmierzającego do zbliżenia z ChRL kosztem relacji ze Stanami 
Zjednoczonymi lub jako aktywnego gracza na polu polityki bezpieczeństwa, 
utrzymującego ścisłe przymierze z USA w celu równoważenia potęgi Chin. 

Analiza opiera się na zbadaniu poglądów zawartych w  książkach pro-
gramowych i pamiętnikach kluczowych decydentów, zwłaszcza premierów. 
Pomocniczym źródłem informacji były wywiady z japońskimi parlamenta-
rzystami. Na tle deklaracji poszczególnych przywódców politycznych zana-
lizowane zostały także przykłady decyzji podjętych przez nich w celu mo-
dyfikacji pozycji międzynarodowej Japonii wobec Stanów Zjednoczonych 
i Chin. Ponieważ artykuł skupia się na badaniu poglądów politycznych naj-
bardziej wpływowych osób w rządzie, pominięte zostały opinie reprezen-
towane przez ugrupowania opozycyjne. Różnorodność podejść japońskich 
polityków konserwatywnych do polaryzacji na linii Pekin–Waszyngton 



Karol Żakowski

94

ukazuje dylemat, przed którym stoją władze w Tokio w obliczu dynamicz-
nych zmian zachodzących na arenie międzynarodowej. Jest także dowodem 
na wyjątkową stałość ideologiczną trzech głównych nurtów zanalizowanych 
w artykule1.

Różne wizje pozycji Japonii wobec USA i ChRL  
w okresie zimnej wojny 

W  celu omówienia obecnego nastawienia japońskich polityków do Chin 
i USA warto jest dokonać analizy głównych nurtów w polityce zagranicznej 
Japonii w okresie zimnowojennym. Jest to związane z  tym, że najbardziej 
wpływowi decydenci w japońskim rządzie w ostatnich latach nie tylko wy-
wodzili się z odmiennych frakcji w PL-D, które zostały założone w czasie 
zimnej wojny, ale również często jako potomkowie premierów z lat 50. i 60. 
XX wieku deklarowali potrzebę kontynuacji linii politycznej swoich wiel-
kich przodków. 

W wyniku przegranej II wojny światowej Japonia znalazła się pod ame-
rykańską okupacją. Tuż po podpisaniu traktatu pokojowego z San Franci-
sco w 1951 roku władze w Tokio musiały zawrzeć nierównorzędny traktat 
sojuszniczy z  USA. Chociaż żadna z  japońskich partii konserwatywnych 
nie negowała wówczas potrzeby utrzymania bliskich relacji z rządem w Wa-
szyngtonie, z czasem uformowały się w tym środowisku trzy wizje sojuszu 
ze Stanami Zjednoczonymi. O  ile premier Yoshida Shigeru (1946–1947, 
1948–1954) uznał parasol bezpieczeństwa zapewniony przez USA za kluczo-
wy czynnik umożliwiający skupienie się na wzroście gospodarczym, o tyle 
premier Hatoyama Ichirō (1954–1956) optował za większą równorzędnością 
Japonii w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi. Co ciekawe, zarówno re-
prezentanci nurtu Yoshidy, jak i szkoły Hatoyamy dostrzegali potrzebę na-
wiązania konstruktywnego dialogu z ChRL – pierwsi głównie w nadziei na 
korzyści gospodarcze, zaś drudzy przede wszystkim w celu demonstracji nie-
zależności od USA w polityce zagranicznej. Nieco odmienne stanowisko wy-
kazywał premier Kishi Nobusuke (1957–1960), który reprezentował skrajnie 
antykomunistyczne i protajwańskie skrzydło w PL-D. Z tego powodu łączył 

1  Niniejszy artykuł powstał w  ramach projektu badawczego Zmiany instytucjonalne 
w polityce zagranicznej Japonii po reformie rządu centralnego na początku XXI wieku. 
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych 
na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS5/04005. W 2017 roku autor otrzy-
mał Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.
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wyraźnie proamerykańską orientację z chęcią zachowania dystansu wobec 
Chin kontynentalnych.

Premier Yoshida zdecydowanie krytykował japońską lewicę, która uwa-
żała, że Japonia powinna zachować neutralność w zimnowojennej konfron-
tacji między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Twierdził, 
iż o ile rząd w Tokio musi bronić pacyfistycznej konstytucji, która umożli-
wiała skupienie się na rozwoju gospodarczym zamiast remilitaryzacji, o tyle 
prawdziwa neutralność była zwykłą iluzją. Według Yoshidy, zdecydowane 
opowiedzenie się po stronie Stanów Zjednoczonych nie tylko zapewniało 
Japonii ochronę przed napaścią z zewnątrz, ale również było podstawą glo-
balnej równowagi sił między dwoma biegunami zimnej wojny. Jak przeko-
nywał, deklaracja neutralności przez Japonię zaburzyłaby ową równowagę 
na korzyść obozu komunistycznego. Z  tej perspektywy Yoshida postrzegał 
również relacje z Chinami. Nie wykluczał normalizacji oficjalnych stosun-
ków dyplomatycznych z ChRL w przyszłości, ale uzależniał taką decyzję od 
polityki Stanów Zjednoczonych. W przeciwnym wypadku, według Yoshidy, 
przeniesienie uznania międzynarodowego z władz w Tajpej na rząd w Pe-
kinie zaburzyłoby delikatną równowagę sił w zimnowojennej konfrontacji2. 
Zasadniczo jednak Yoshida uważał, że zamiast traktować Chiny kontynen-
talne jak wroga, należy je jak najszybciej odciągnąć od obozu sowieckiego3. 
Następcy Yoshidy kontynuowali tę pragmatyczną, umiarkowaną politykę. 
Nie jest przypadkiem, że to wywodzący się z nurtu Yoshidy premier Tana-
ka Kakuei i  minister spraw zagranicznych Ōhira Masayoshi zadecydowali 
o normalizacji relacji dyplomatycznych z ChRL w 1972 roku, zaledwie rok 
po „szoku Nixona”4. Od tamtej pory środowisko dawnego obozu Yoshidy 
w PL-D stało się głównym promotorem przyjaźni chińsko-japońskiej.

Odmienną wizję miejsca Japonii w  systemie międzynarodowym repre-
zentował Hatoyama Ichirō. Mimo że w  1946  roku był liderem zwycięskiej 
Japońskiej Partii Liberalnej, tuż po wyborach parlamentarnych został po-
zbawiony przez Amerykanów prawa do piastowania urzędów publicznych. 
Te personalne uwarunkowania częściowo tłumaczą, dlaczego gdy tylko Ha-
toyama powrócił do polityki po odzyskaniu przez Japonię niepodległości 
w  1952  roku, zaczął nawoływać do zniesienia nadmiernej, jego zdaniem, 

2 S. Yoshida, Sekai to Nihon [Świat a Japonia], Tokio 1963, s. 128–147.
3 Idem, Kaisō jūnen [Wspomnienia z 10 lat], t. 1, Tokio 1998, s. 227.
4  W lipcu 1971 roku prezydent USA Richard Nixon ogłosił plan odwiedzenia Chin, 

czego rzeczywiście dokonał w lutym 1972 roku. Ta nagła deklaracja była zaskocze-
niem dla japońskich decydentów.
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podległości władz w Tokio wobec USA. Jak argumentował, Japonia powinna 
posiadać normalną armię i zabezpieczyć się przed uwikłaniem w ewentual-
ną wojnę z blokiem komunistycznym poprzez jak najszybszą normalizację 
stosunków dyplomatycznych ze Związkiem Radzieckim5. Rzeczywiście, jako 
premier Hatoyama zdołał nawiązać oficjalne relacje dyplomatyczne z  rzą-
dem w Moskwie w 1956 roku. W trakcie swojej kadencji próbował również 
rozpocząć dialog z  komunistycznymi Chinami, m.in. popierając wymianę 
handlową z tym krajem6. Hatoyama nie był jednak w stanie przezwyciężyć 
podziałów zimnowojennych i musiał ograniczyć wszelkie kontakty z ChRL 
do ściśle nieoficjalnego wymiaru.

Tabela 1. Stanowiska japońskich polityków konserwatywnych na temat relacji z USA i ChRL

Luźny sojusz z USA Ścisły sojusz z USA

Chiny jako 
partner

Proazjatycki multilateralizm
Hatoyama Ichirō 
Hatoyama Yukio
Ozawa Ichirō (po 2003)

Proamerykański liberalizm
Yoshida Shigeru
Kōno Yōhei
Nonaka Hiromu

Chiny jako 
zagrożenie

Multilateralizm w ramach ONZ
Ozawa Ichirō (do 2003 roku)

Proamerykański nacjonalizm
Kishi Nobusuke
Abe Shinzō

Źródło: opracowanie własne.

Trzecie stanowisko na temat usytuowania Japonii pomiędzy USA a ChRL 
w okresie zimnowojennym reprezentował Kishi Nobusuke, dziadek obecne-
go premiera Abe Shinzō. Podobnie jak Hatoyama, Kishi był zwolennikiem 
zwrotu ku bardziej równorzędnym relacjom ze Stanami Zjednoczonymi. 
Rzeczywiście, zdołał przekonać rząd w Waszyngtonie do rewizji traktatu so-
juszniczego w 1960 roku. Przeciwnie jednak niż Hatoyama, Kishi postrzegał 
Japonię jednoznacznie jako członka obozu antykomunistycznego. Podkre-
ślał, że Japonia powinna razem z USA być współodpowiedzialna za utrzyma-
nie pokoju i bezpieczeństwa w regionie zachodniego Pacyfiku. Kishi uważał, 
iż to właśnie „wieczna przyjaźń” i współpraca obu krajów stanowiła kluczowy 
czynnik dla utrzymania stabilności Azji Wschodniej. Chociaż proameryka-
nizm Kishiego współgrał z linią dyplomatyczną Yoshidy, był oparty na innych 
przesłankach, zwłaszcza na silnych przekonaniach antykomunistycznych. 

5  I. Hatoyama, hatoyama Ichirō kaikoroku [Pamiętnik Hatoyamy Ichirō], Tokio 1957, 
s. 116–117.

6  D. Liu, Toki wa nagarete – Nitchū kankei hishi gojūnen [Czas przemija – 50 lat sekret-
nej historii stosunków japońsko-chińskich], t. 1, Tokio 2002, s. 110–145.
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W tym kontekście nie dziwi, iż Kishi miał zupełnie odmienne zdanie na te-
mat relacji z ChRL. Wyraźnie wspierał reżim Guomindangu na Tajwanie, zaś 
Chiny traktował niczym poważne zagrożenie dla „wolnego świata”7.

Tabela 1 obrazuje trzy powyższe wizje roli, jaką Japonia powinna odgry-
wać w  trójkącie ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami, oraz ich głównych 
przedstawicieli. Idee reprezentowane przez szkołę Yoshidy można nazwać 
proamerykańskim liberalizmem, poglądy grupy Hatoyamy proazjatyckim 
multilateralizmem, zaś koncepcje polityki zagranicznej głoszone przez Ki-
shiego i  jego następców proamerykańskim nacjonalizmem. Wszystkie trzy 
nurty nadal występują w  dwóch największych japońskich ugrupowaniach 
– PL-D i PD. Najrzadziej reprezentowaną opcją pośród japońskich polityków 
konserwatywnych było postrzeganie Chin jako zagrożenie przy jednoczesnej 
chęci zachowania tylko luźnego sojuszu z USA. Poglądy najbliższe owemu 
stanowisku głosił Ozawa Ichirō, który był głównym decydentem stojącym za 
rządami Hosokawy Morihiro (1993–1994) i Haty Tsutomu (1994). Opcję tę 
można nazwać multilateralizmem w ramach ONZ. Kolejne sekcje artykułu 
analizują ewolucję wyżej wymienionych nurtów po zimnej wojnie, z naci-
skiem na okres po alternacji władzy w Japonii w 2009 roku.

Próba zwrotu ku „trójkątowi równobocznemu” 

We wrześniu 2009 roku rządy w Japonii objęła PD. Dwóch liderów owego 
ugrupowania, przewodniczący partii i nowy premier Hatoyama Yukio oraz 
sekretarz generalny Ozawa Ichirō, postulowali redefinicję pozycji Japonii 
w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Zupełnie jak przed laty 
premier Hatoyama Ichirō, jego wnuk podkreślał, że rząd w Tokio nie powi-
nien być całkowicie zależny od władz w Waszyngtonie. W przeciwieństwie 
do sytuacji z lat 50. XX wieku jednak, Hatoyama Yukio nie był ograniczany 
w swoich dążeniach podziałami zimnowojennymi. Z tego powodu zdawało 
się, że nawiązanie bliższej współpracy między Japonią a ChRL nie było po-
zbawione szans powodzenia. Niczym w  trójkącie równobocznym, Japonia 
miała zachować taki sam dystans w relacjach z Chinami, jak z USA.

Hatoyama Yukio już w latach 90. XX wieku uważał, iż Japonia nadmiernie 
ulega presji ze strony Stanów Zjednoczonych i powinna położyć większy na-
cisk na kontakty z bliższymi jej pod względem historycznym i kulturowym 

7  N. Kishi, Kishi Nobusuke kaikoroku – hoshu gōdō to anpo kaitei [Pamiętnik Kishiego 
Nobusuke – Fuzja konserwatywna i rewizja traktatu o zapewnieniu bezpieczeństwa], 
Tokio 1983, s. 198–331, 637.
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Chinami. Jak przyznawał, swoje przekonania odziedziczył po dziadku i jego 
idei „braterstwa” (yūai), czyli koncepcji łączącej zalety dwóch wartości: „sa-
modzielności” (jiritsu) i „symbiozy” (kyōsei). Oznaczała ona konieczność za-
chowania pełnej niezależności w polityce zagranicznej przy jednoczesnym 
poszanowaniu odmienności kulturowej, gospodarczej czy politycznej innych 
społeczeństw. Hatoyama Yukio rozbudował ową ideę, głosząc potrzebę pro-
wadzenia bardziej samodzielnej polityki wobec USA oraz stworzenia azja-
tyckiej wersji Unii Europejskiej8. 

Hatoyama zachowywał dystans wobec Stanów Zjednoczonych nie tyl-
ko w sferze polityki bezpieczeństwa, ale również polityki gospodarczej. Tuż 
przed zwycięskimi dla PD wyborami parlamentarnymi pod koniec sierpnia 
2009 roku opublikował artykuł w „The New York Times”, w którym wyraził 
zaniepokojenie „rynkowym fundamentalizmem” narzucanym przez USA 
w  ramach globalizacji. Hatoyama przekonywał, że postawa „braterstwa” 
wymaga położenia większego nacisku na poszanowanie lokalnych tradycji 
ekonomicznych, kultur i  stylów życia oraz odbudowy instytucji zaufania 
publicznego. Twierdził, iż z  powodu słabnięcia gospodarki amerykańskiej 
w związku z kryzysem finansowym świat coraz wyraźniej odchodzi od po-
rządku jednobiegunowego i lawiruje w kierunku multilateralizmu. Według 
Hatoyamy, o ile sojusz z USA pozostanie podstawą polityki bezpieczeństwa 
Japonii, o tyle rząd w Tokio powinien wypracować niezależną postawę po-
między dwiema potęgami – Stanami Zjednoczonymi i Chinami. W tym celu 
proponował nasilenie konstruktywnego dialogu z ChRL i Koreą Południo-
wą, zaś w  dalszej perspektywie budowę Wspólnoty Wschodnioazjatyckiej 
i wprowadzenie wspólnej waluty z państwami ościennymi9.

Sekretarz generalny PD Ozawa Ichirō miał podobne poglądy. Kiedy 
w 1993 roku opuścił PL-D, postulował uczynienie z Japonii „normalnego kraju”, 
który sprawnie dostosuje się do realiów pozimnowojennych. W swoim bestsel-
lerze „Plan przebudowy Japonii” podkreślał, że rząd w Tokio nie może dłużej 
zrzucać całego ciężaru zapewnienia bezpieczeństwa w regionie Azji Wschod-
niej na Stany Zjednoczone. Ozawa zwracał uwagę na fakt, że nawet sam Yoshida 
Shigeru twierdził, iż po odbudowie gospodarczej kraju z wojennej pożogi Japo-
nia powinna przestać polegać jedynie na potędze USA i zacząć prowadzić bar-
dziej samodzielną politykę zagraniczną. Z drugiej strony, szansę na odegranie 

8  Y. Hatoyama, Shin kenpō shian. Songen aru Nihon o tsukuru [Szkic nowej konstytucji. 
Ku stworzeniu godnej Japonii], Tokio 2005, s. 4–18.

9  Idem, A New Path for Japan, „The New York Times”, 26.08.2009, http://www.nytimes.
com/2009/08/27/opinion/27iht-edhatoyama.html?_r=0 (dostęp: 19.02.2016).
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przez Japonię większej roli w utrzymaniu pokoju na świecie Ozawa nadal upa-
trywał we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, zaś Chiny postrzegał raczej 
jako zagrożenie dla stabilności w regionie. Oczekiwał jednak od USA porzuce-
nia roli „światowego żandarma” i zwrotu ku polityce bezpieczeństwa opartej na 
multilateralizmie w ramach systemu Narodów Zjednoczonych10.

Od kiedy Ozawa wstąpił do PD w  2003  roku, zaczął coraz krytyczniej 
wypowiadać się na temat sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i jednocześnie 
szukać zbliżenia z rządem w Pekinie. Ostro krytykował premiera Koizumie-
go Jun’ichirō za pomoc logistyczną udzieloną flocie USA w  trakcie opera-
cji w Afganistanie w 2001 roku oraz za wysłanie Sił Samoobrony do Iraku 
w 2004 roku. Ozawa twierdził, że takie bezwzględne podążanie za Stanami 
Zjednoczonymi było dowodem na nadmierną podległość wobec USA i brak 
posiadania szerszej strategii działania przez rząd w Tokio. Uważał, iż władze 
w Waszyngtonie naruszyły wzajemne zaufanie w relacjach bilateralnych, na-
ciskając na uczestnictwo Japonii w przedsięwzięciach, które nie zawsze były 
autoryzowane przez ONZ11. W trakcie rozmów z amerykańską sekretarz sta-
nu Hillary Clinton w lutym 2009 roku zauważył nawet, że siły USA w Japonii 
mogłyby być ograniczone do samej Siódmej Floty12. Jednocześnie, od czasu 
rządów Koizumiego (2001–2006) Ozawa regularnie organizował zakrojone 
na szeroką skalę wizyty parlamentarzystów z  PD w  ChRL. Jak podkreślił, 
o ile Japonia powinna kontynuować bliską współpracę z USA, o tyle wzmoc-
nienie kontaktów Japonii z Chinami stanowiło klucz do utrzymania pokoju 
w Azji Wschodniej. Ozawa doszedł do przekonania, że tylko szczery dialog 
z  przywódcami ChRL umożliwi przełamanie problemów we wzajemnych 
kontaktach i lepsze zrozumienie drugiej strony13.

Po zmianie władzy liderzy PD szybko przystąpili do realizacji nowej wizji 
polityki zagranicznej. Już we wrześniu 2009 roku Hatoyama wyłożył podsta-
wy własnej linii dyplomatycznej w trakcie posiedzenia Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ w Nowym Jorku. Odwołując się do spuścizny swojego dziadka za-
uważył, że Japonia powinna odgrywać rolę pomostu „pomiędzy Wschodem 
a Zachodem, między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się oraz między 

10 I. Ozawa, Nihon kaizō keikaku [Plan przebudowy Japonii], Tokio 2006, s. 102–118.
11  Idem, Ozawaizumu. Kokorozashi o mote, Nihonjin [Ozawaizm. Miejcie ambicję, Ja-

pończycy], Tokio 2009, s. 144–149.
12  Ch. W. Hughes, The Democratic Party of Japan’s New (but Failing) Grand Security 

Strategy. From „Reluctant Realism” to „Resentful Realism”?, [w:] Japan under the DPJ: 
The Politics of Transition and Governance, K. E. Kushidy, Ph. Y. Lipscy (red.), Stan-
ford 2013, s. 343.

13 I. Ozawa, Gōwan ishin [Mocarna odnowa], Tokio 2006, s. 140–213.
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różnymi cywilizacjami”14. Na szczycie przywódców Japonii, Chin i Korei Po-
łudniowej w Pekinie w październiku 2009 roku Hatoyama powtórzył, iż Japo-
nia w przeszłości nadmiernie polegała na Stanach Zjednoczonych i że PD pra-
gnie zwrócić się w stronę Azji15. Za słowami szły konkretne działania mające 
na celu demonstrację samodzielności Japonii wobec Stanów Zjednoczonych. 
Władze w Tokio zdecydowały o nieprzedłużeniu operacji wsparcia logistycz-
nego dla sił USA na Oceanie Indyjskim, która tym samym dobiegła końca 
w styczniu 2010 roku. Z kolei minister spraw zagranicznych Okada Katsuya 
rozkazał przeprowadzenie śledztwa, które ujawniło, że za rządów PL-D Ja-
ponia zawarła ze Stanami Zjednoczonymi tajne porozumienie umożliwiające 
Amerykanom sprowadzanie broni nuklearnej do Kraju Kwitnącej Wiśni16.

Równolegle Ozawa aktywnie działał na rzecz zbliżenia z Chinami. Pod 
koniec listopada 2009 roku wywarł nacisk na Agencję Dworu Cesarskiego, 
aby doprowadzić do spotkania między cesarzem Akihito a wiceprzewodni-
czącym ChRL Xi Jinpingiem w grudniu 2009 roku bez zachowania niepisa-
nej reguły ustalania takich wizyt z miesięcznym wyprzedzeniem. W grudniu 
2009 roku Ozawa odwiedził Chiny na czele delegacji liczącej aż 640 człon-
ków, w tym 143 parlamentarzystów z PD. Każdego z nich z osobna przedsta-
wił przewodniczącemu Hu Jintao17.

Ostatecznie, jednak, Hatoyama i Ozawa nie byli w stanie dokonać gene-
ralnej redefinicji linii dyplomatycznej Japonii. Proamerykańsko nastawieni 
biurokraci z Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie tylko nie sprzyjali pla-
nom premiera, ale wręcz sabotowali przedsięwzięcia, które mogłyby naru-
szyć status quo w  sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. W  trakcie kampa-
nii wyborczej w  2009  roku Hatoyama obiecał, że doprowadzi do relokacji 
amerykańskiej bazy wojskowej Futenma z zatłoczonego miasta Ginowan na 
Okinawie poza prefekturę. Miało to na celu złagodzić ciężar, jaki dla miej-
scowej ludności stanowiło stacjonowanie na Okinawie gros amerykańskich 
sił zbrojnych w Japonii. Spełnienie obietnicy wyborczej wymagało jednak re-
negocjacji umowy z USA z 2006 roku, która zakładała przenosiny Futenmy 

14  Permanent Mission of Japan to the United Nations, New York, Address by h. E. Dro-
ku Yukio hatoyama, Prime Minister of Japan at the Sixty-Fourth Session of the Gene-
ral Assembly of the United Nations, 24.09.2009, New York, http://www.un.org/ga/64/
generaldebate/pdf/JP_en.pdf (dostęp: 14.02.2016).

15  D. Sneider, The New Asianism: Japanese Foreign Policy under the Democratic Party of 
Japan, [w:] Japan under the DPJ…, s. 394.

16 Ch. W. Hughes, op. cit., s. 341–346.
17  K. Żakowski, Decision-Making Reform in Japan: The DPJ’s Failed Attempt at a Politi-

cian-Led Government, London–New York 2015, s. 85–86.
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na wybrzeże Henoko na Okinawie. Pomimo licznych rozmów ze stroną ame-
rykańską, rząd w  Tokio nie był w  stanie przekonać administracji Baracka 
Obamy do kompromisu. Ostatecznie w maju 2010  roku Hatoyama musiał 
potwierdzić umowę z 2006 roku, zaś w następnym miesiącu podał się do dy-
misji18. W związku ze wzrostem napięcia w relacjach chińsko-japońskich po 
incydencie na Morzu Wschodniochińskim z września 2010 roku, następcy 
Hatoyamy na fotelu premiera, Kan Naoto i  Noda Yoshihiko, powrócili do 
koncepcji ścisłego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi19.

USA i Chiny w polityce premiera Abe Shinzō 

W grudniu 2012 roku PL-D ponownie sformowała rząd na czele z premie-
rem Abe Shinzō, wnukiem premiera Kishiego Nobusuke. Abe podzielał zda-
nie Ozawy i Hatoyamy, że Japonia powinna prowadzić bardziej aktywną po-
litykę zagraniczną, ale nie postrzegał Chin jako potencjalnej przeciwwagi dla 
wpływów amerykańskich. Wręcz przeciwnie, podobnie jak dziadek w latach 
50. XX wieku, Abe był nacjonalistą i zdeklarowanym antykomunistą. Z tego 
powodu nasilił starania w celu zacieśnienia sojuszu z USA, aby przeciwdzia-
łać zagrożeniu ze strony ChRL.

Jeszcze jako wicesekretarz gabinetu (zaś w latach 2003–2004 sekretarz ge-
neralny PL-D i w latach 2005–2006 sekretarz gabinetu) w rządzie Koizumiego, 
Abe zdecydowanie poparł decyzje premiera o pomocy logistycznej dla wojsk 
USA na Morzu Indyjskim w  trakcie operacji w  Afganistanie po zamachach 
11 września 2001 roku oraz o wysłaniu Sił Samoobrony do okupowanego Iraku 
w 2004 roku. Jak podkreślał, utrzymanie „sojuszu krwi” z USA było dla Japonii 
sprawą „życia lub śmierci”. Abe zdecydowanie krytykował oficjalną interpre-
tację konstytucji, zgodnie z którą Japonia nie mogła uczestniczyć w paktach 
samoobrony zbiorowej. Sądził, że jest naturalnym, iż należy przypieczętować 
sojusz gotowością do „przelania krwi” za Amerykanów w razie ataku na USA 

18 Ibidem, s. 97–104.
19  We wrześniu 2010  roku chiński kuter rybacki zderzył się z  okrętem patrolowym 

Japońskiej Straży Przybrzeżnej w  pobliżu wysp Senkaku/Diaoyutai – bezludnego 
archipelagu administrowanego przez Japonię, do którego roszczenia wysuwa rząd 
w Pekinie. Aby zmusić Japonię do uwolnienia aresztowanego kapitana kutra, Chiny 
zastosowały liczne kontrowersyjne narzędzia nacisku, takie jak wstrzymanie eks-
portu metali ziem rzadkich czy zatrzymanie w prowincji Hebei czterech japońskich 
obywateli podejrzanych o szpiegostwo. Władze w Tokio ostatecznie wypuściły chiń-
skiego kapitana, ale w międzyczasie doszło do serii gwałtownych demonstracji anty-
japońskich w wielu chińskich miastach (przyp. autora). 
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ze strony kraju trzeciego20. Abe podkreślał, że Stany Zjednoczone łączą z Japo-
nią nie tylko wspólne interesy, ale również wspólne wartości, takie jak wolność, 
demokracja, rządy prawa czy gospodarka rynkowa. Na temat Chin, z kolei, 
wypowiadał się z dużą rezerwą. Z jednej strony zauważał konieczność rozwoju 
bilateralnej wymiany handlowej, z drugiej zaś krytykował władze w Pekinie 
za propagowanie uczuć antyjapońskich. W relacjach z Chinami Abe promo-
wał ideę rozdziału polityki od gospodarki, aby uniemożliwić ChRL używania 
sankcji ekonomicznych do wywierania presji na Japonię21. Bardzo negatywnie 
wypowiadał się przy tym o postępowaniu propekińsko nastawionych frakcji 
wywodzących się ze szkoły Yoshidy w PL-D. Twierdził, iż przyjaźni z Chinami 
nie należy utrzymywać za wszelką cenę, gdyż naczelnym celem powinna być 
realizacja interesów narodowych Japonii22.

O ile za swojej pierwszej kadencji jako premier w latach 2006–2007 Abe 
doprowadził do nagłego zbliżenia z Chinami dzięki powstrzymaniu się od wi-
zyty w kontrowersyjnej świątyni Yasukuni w Tokio, o tyle po 2012 roku nie był 
skłonny do żadnych ustępstw w relacjach z ChRL23. Powodem usztywnienia 
nastawienia wobec władz w Pekinie była eskalacja napięcia w związku ze spo-
rem o wyspy Senkaku/Diaoyutai24. Abe uważał, że kwestie terytorialne, jako 
związane z żywotnymi interesami narodowymi, nie powinny być przedmio-
tem jakichkolwiek negocjacji. Jak podkreślił, owe bezludne wyspy nie mogą 
być obronione poprzez rozmowy, ale tylko poprzez „siłę fizyczną”. Swoje sło-
wa Abe potwierdził zwiększając budżety Ministerstwa Obrony i  Japońskiej 

20  S. Abe, H. Okazaki, Kono kuni o mamoru ketsui [Determinacja obrony tego kraju], 
Tokio 2004, s. 56–63.

21 S. Abe, Utsukushii kuni e [Ku pięknemu krajowi], Tokio 2006, s. 129–156.
22 S. Abe, H. Okazaki, op. cit., s. 161.
23  Świątynia Yasukuni upamiętnia wszystkich Japończyków, którzy polegli w  służbie 

ojczyzny. W  1978  roku na listę czczonych w  niej dusz wpisano również nazwiska 
zbrodniarzy wojennych klasy A skazanych na śmierć po II wojnie światowej. Z tego 
powodu od 1985 roku Chiny zdecydowanie protestowały przeciw wizytom w świąty-
ni japońskich premierów. W latach 2001–2006 Yasukuni była corocznie odwiedzana 
przez premiera Koizumiego Jun’ichirō, co doprowadziło do znacznego ochłodzenia 
stosunków japońsko-chińskich.

24  W kwietniu 2012  roku gubernator Tokio Ishihara Shintarō zapowiedział zakup przez 
okręg stołeczny od prywatnego właściciela trzech wysp spornego z Chinami archipelagu 
Senkaku/Diaoyutai. Deklaracja ta skłoniła premiera Nodę Yoshihiko do nacjonalizacji 
wysp we wrześniu 2012 roku. Owo posunięcie spotkało się ze zdecydowanym protestem 
ze strony władz w Pekinie i wywołało serię pełnych przemocy demonstracji antyjapoń-
skich w ChRL. Od tego czasu chińskie statki badawcze i okręty wojenne zaczęły regular-
nie naruszać japońską wyłączną strefę ekonomiczną i wody terytorialne (przyp. autora).
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Straży Przybrzeżnej25. Z kolei w styczniu 2013 roku premier Japonii ogłosił 
„pięć nowych zasad dyplomacji Japonii”, wśród których czołowe miejsce zaj-
mowała ochrona takich zachodnich wartości, jak wolność słowa, liberalizm 
gospodarczy czy prawo morza26. Nietrudno było się w tym dopatrzeć odpo-
wiedzi na prowokacyjne naruszanie japońskich wód przez chińskie statki ba-
dawcze, a nawet okręty wojenne. Równie istotną przeszkodą w przełamaniu 
impasu w relacjach Japonii z Chinami były problemy historyczne. Stosunki 
bilateralne uległy szczególnemu pogorszeniu po wizycie Abe w świątyni Yasu-
kuni w grudniu 2013 roku. W 2014 roku oba kraje uwikłały się w prawdziwą 
„wojnę propagandową”, starając się przekonać do swoich argumentów na te-
mat problemów historycznych i sporu terytorialnego opinię publiczną w pań-
stwach trzecich, zwłaszcza w Europie i Ameryce Północnej27.

Jako przeciwwagę dla rosnącej potęgi Chin premier Japonii postrzegał ści-
słą współpracę rządu w Tokio z krajami demokratycznymi w regionie Azji- 
-Pacyfiku na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Abe zdecydowanie krytyko-
wał PD, oskarżając ją o  snucie nierealistycznych wizji zbliżenia z Chinami, 
które poważnie naruszyły wzajemne zaufanie w kontaktach z USA28. Zamiast 
kontynuować inicjatywę stworzenia Wspólnoty Wschodnioazjatyckiej, tuż 
po powrocie do władzy przedstawił koncepcję „demokratycznego diamen-
tu bezpieczeństwa Azji”. Obejmował on Japonię, Indie, Australię oraz Stany 
Zjednoczone reprezentowane w regionie przez Hawaje. Według Abe, te cztery 
kraje powinny koordynować działania, aby zapewnić bezpieczeństwo na wo-
dach Oceanu Indyjskiego i zachodniego Pacyfiku29. Nie sposób nie dopatrzeć 
się w owej propozycji planów stworzenia „kordonu sanitarnego” wokół Chin.

Środkiem do wzmocnienia sojuszu z  USA było nie tylko podkreślanie 
przywiązania Japonii do zachodnich wartości, ale przede wszystkim grun-
towna rewizja polityki bezpieczeństwa. W 2013 roku Abe przyjął narodową 

25  S. Abe, Atarashii kuni e. Utsukushii kuni e. Kanzenban [Ku nowemu krajowi. Ku pięk-
nemu krajowi. Pełne wydanie], Tokio 2013, s. 248–249.

26  The Bounty of the Open Seas: Five New Principles for Japanese Diplomacy, Address by 
h. E. Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan, January 18, 2013, Jakarta, Ministry of 
Foreign Affairs of Japan, http://www.mofa.go.jp/announce/pm/abe/abe_0118e.html 
(dostęp: 31.07.2015).

27  Yomiuri Shinbun Seijibu, „Nicchūkan” gaikō sensō. Nihon ga chokumen suru „ima 
soko ni aru kiki” [Wojna dyplomatyczna „między Japonią, Chinami i Koreą Połu-
dniową”. Kryzys, któremu Japonia stawia czoła „tu i teraz”], Tokio 2014, s. 20–142.

28 S. Abe, Atarashii kuni e..., s. 246–247.
29  Idem, Asia’s Democratic Security Diamond, „Project Syndicate”, 27.12.2012, http://

www.project-syndicate.org/print/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-by-shin-
zo-abe (dostęp: 31.07.2015).
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strategię bezpieczeństwa, w której położył nacisk na zwiększenie zdolności 
odstraszania, zacieśnienie współpracy wojskowej z  USA oraz odgrywanie 
przewodniej roli w  rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych. Nowa 
doktryna została nazwana „aktywnym pacyfizmem” (sekkyokuteki heiwashu-
gi). W celu umożliwienia sprawniejszej wymiany informacji wywiadowczych 
z USA równolegle przegłosowano kontrowersyjną ustawę, która zaostrzyła 
kary za ujawnienie tajemnic państwowych. Z kolei aby przyspieszyć proces 
decyzyjny w sytuacjach kryzysowych powołano do życia Radę Bezpieczeń-
stwa Narodowego (Kokka Anzen Hoshō Kaigi)30.

Kluczem do modyfikacji wytycznych sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi 
było przezwyciężenie ograniczeń konstytucyjnych. Zgodnie z oficjalną interpre-
tacją konstytucji, pomimo zrzeczenia się w artykule 9 prawa do prowadzenia 
wojny i posiadania jakiegokolwiek potencjału militarnego, Japonia zachowała 
prawo do samoobrony. Z  drugiej strony, Biuro Legislacyjne Gabinetu utrzy-
mywało, że konstytucja zabrania uczestnictwa Japonii w paktach samoobrony 
zbiorowej. Premier Abe wymienił dyrektora tego kluczowego organu na podzie-
lającego jego poglądy biurokratę z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co otwo-
rzyło drogę do rewolucyjnej zmiany interpretacji konstytucji. Zgodnie z decyzją 
gabinetową z lipca 2014 roku, Japonia uzyskała prawo do samoobrony nie tyl-
ko w przypadku bezpośredniego ataku na jej terytorium, ale również w razie 
wystąpienia zbrojnej inwazji przeciw „zagranicznemu krajowi pozostającemu 
w bliskich relacjach z Japonią”, która w rezultacie „zagraża przetrwaniu Japonii” 
i stwarza wyraźne zagrożenie dla „prawa narodu do życia, wolności i poszuki-
wania szczęścia”31. Tak szeroka interpretacja prawa do samoobrony oznaczała, że 
rząd w Tokio po raz pierwszy przyznał, iż przyjdzie z pomocą Stanom Zjedno-
czonym w przypadku agresji na ich terytorium przez państwo trzecie.

Ostatnim etapem procesu zacieśniania sojuszu było wydanie jego nowych 
wytycznych w  kwietniu 2015  roku. Zgodnie z  poprzednimi wytycznymi 
z 1997 roku Japonia zobowiązała się do wsparcia logistycznego wojsk ame-
rykańskich „w sytuacjach w strefach otaczających Japonię, które będą miały 
istotny wpływ na pokój i bezpieczeństwo Japonii”32. Nowe wytyczne znio-
sły owo geograficzne ograniczenie zasięgu współpracy, zaznaczając, że oba 

30  K. Żakowski, Od „twórczej dyplomacji” do „aktywnego pacyfizmu”: Ewolucja koncep-
cji polityki zagranicznej Japonii, „Sprawy Międzynarodowe” 2015, nr 3, s. 120–122.

31  Cabinet Decision on Development of Seamless Security Legislation to Ensure Japan’s 
Survival and Protect its People, Ministry of Foreign Affairs of Japan, 01.07.2014, 
http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page23e_000273.html (dostęp: 26.02.2016).

32  The Guidelines for Japan–U.S. Defense Cooperation, Ministry of Defense, 23.09.1997, 
http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/19970923.html (dostęp: 27.02.2016).
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kraje będą „promować stabilny, pokojowy i  zamożny region Azji-Pacyfiku 
i nie tylko”. To sformułowanie wskazuje, że sojusz uzyskał zasięg globalny. 
Na dodatek, w nowych wytycznych nie tylko powtórzono nową interpreta-
cję konstytucji dającą Japonii prawo do uczestnictwa w paktach samoobro-
ny zbiorowej, ale również wyraźnie stwierdzono, że oba kraje będą wspólnie 
rozwijać technologie wojskowe i produkować broń33.

Krytyka nadmiernego ochłodzenia relacji z ChRL 

Zacieśnienie sojuszu z  USA kosztem relacji z  Chinami wywołało reakcję 
obozu umiarkowanych polityków z  PL-D. Wielu parlamentarzystów star-
szego pokolenia nadal czuło przywiązanie do doktryny Yoshidy i nie rozu-
miało, czemu utrzymanie wyraźnie proamerykańskiej postawy ma skazywać 
Japonię na wejście na kurs kolizyjny z ChRL. Szczególnie aktywni w kryty-
kowaniu dyplomacji w wykonaniu premiera Abe okazali się dawniej wpły-
wowi politycy z nurtu Yoshidy, którzy kilka lat wcześniej przeszli na emery-
tury. W  forpoczcie owego ruchu stanęli m.in. były przewodniczący PL-D, 
wicepremier w  latach 1994–1995 i  minister spraw zagranicznych w  latach  
1994–1996 i  1999–2001 Kōno Yōhei oraz były sekretarz gabinetu w  la-
tach 1998–1999 Nonaka Hiromu.

Kōno Yōhei jest synem Kōno Ichirō, lidera dawnej frakcji Hatoyamy Ichi-
rō. Mimo to, z przyczyn ideologicznych w latach 80. XX wieku nie związał się 
z wywodzącą się z grupy ojca frakcją Nakasone, a z frakcją jednego z uczniów 
Yoshidy, Miyazawy Kiichiego34. Co charakterystyczne dla owego nurtu, Kōno 
łączył zdecydowany proamerykanizm z umiarkowanie propekińską postawą. 
Były mu bliskie idee stworzenia Wspólnoty Wschodnioazjatyckiej, ale kry-
tykował premiera Hatoyamę Yukio za niedostateczne przygotowanie owej 
rewolucyjnej koncepcji. Jak podkreślał, tak przełomowy projekt mógł być 
zrealizowany jedynie po wyczerpujących negocjacjach i uzyskaniu zgody ze 
strony Stanów Zjednoczonych35.

Odpowiadając na asertywną politykę premiera Abe, z kolei, Kōno prze-
konywał, że nie należy Chin apriorycznie uznawać za zagrożenie jedynie 
z  tego powodu, że rozbudowują swój potencjał militarny. Zapytywał, cze-
mu Japonia ma traktować jako groźbę dla własnego bezpieczeństwa broń 

33  The Guidelines for Japan–U.S. Defense Cooperation, Ministry of Defense, 27.04.2015, 
http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/shishin_20150427e.html (dostęp: 27.02.2016).

34 Wywiad autora z Kōno Yōheiem, Tokio, 13 marca 2009 roku.
35 Wywiad autora z Kōno Yōheiem, Tokio, 20 czerwca 2013 roku.
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nuklearną czy lotniskowce ChRL, podczas gdy analogiczny potencjał mili-
tarny USA nie budzi zastrzeżeń. Według Kōno, Chiny podobnie jak Stany 
Zjednoczone nie mają agresywnych zamiarów wobec Japonii, zaś poczucie 
zagrożenia z ich strony wynika bardziej z subiektywnych działań rządu w To-
kio niż z obiektywnych uwarunkowań międzynarodowych. Wszakże wróg 
zewnętrzny potrzebny jest japońskim populistom w celu utrzymania wyso-
kiego poparcia społecznego oraz uzasadnienia takich działań, jak zmiana in-
terpretacji konstytucji czy wzrost wydatków na obronność. Zdaniem Kōno, 
jedynym racjonalnym rozwiązaniem sporu z Chinami nie jest występowanie 
z pozycji siły, ale intensyfikacja konstruktywnego dialogu w celu przywróce-
nia wzajemnego zaufania36.

Kōno Yōhei wyrażał zaniepokojenie polityką zagraniczną rządu Abe. Nie 
mógł zrozumieć, w jaki sposób Abe mógł nazwać swoją linię dyplomatyczną 
„aktywnym pacyfizmem”. Wszakże według Kōno pacyfizm oznacza utrzy-
manie takich uregulowań, jak zakaz eksportu broni czy artykuł 9 konstytucji. 
Dążenie do dekompozycji owego systemu, które prowadzi do destabilizacji 
sytuacji międzynarodowej w  regionie, uważał za działanie przeciwstawne 
duchowi pacyfizmu. Zdaniem Kōno, środkiem do przezwyciężenia tej sytu-
acji powinno być zbliżenie do Chin i Korei Południowej, np. poprzez człon-
kostwo w  Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, utworzonym 
z inicjatywy ChRL. Jednocześnie Kōno nie zamierzał rezygnować z wyraź-
nie proamerykańskiej polityki w duchu doktryny Yoshidy. Podkreślał, że tak 
naprawdę Stanom Zjednoczonym nie zależało na narzucaniu siłą rządowi 
w Tokio zmiany interpretacji konstytucji, aby umożliwić uczestnictwo Japo-
nii w  paktach samoobrony zbiorowej. Jak argumentował, wielu polityków 
Partii Demokratycznej w USA z niepokojem obserwowało takie prawicowe 
przedsięwzięcia Abe, jak wizyta w świątyni Yasukuni, które burzyły porzą-
dek powojenny. Według Kōno, władzom w Waszyngtonie zależało głównie 
na utrzymaniu stabilnej sytuacji w Azji Wschodniej, a temu nie służyły nie-
snaski między Japonią a Chinami czy Koreą Południową37.

Podobnie jak Kōno, Nonaka Hiromu był związany z nurtem Yoshidy, choć 
z inną frakcją – dawną grupą Tanaki Kakueia, który jako premier nawiązał 
oficjalne relacje dyplomatyczne z ChRL w 1972 roku. W czerwcu 2013 roku 
Nonaka odwiedził Pekin, gdzie wywołał prawdziwą sensację przyznając, 
że Tanaka powiedział mu przed laty, iż zgodził się na zawieszenie sporu 

36  Y. Kōno, Nihon gaikō e no chokugen – Kaisō to teigen [Szczera rozmowa o dyplomacji 
Japonii – Wspomnienia i sugestie], Tokio 2015, s. 11, 211.

37 Ibidem, s. 181–187.
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terytorialnego o wyspy Senkaku/Diaoyutai. Oświadczenie to stało w sprzecz-
ności ze stanowiskiem japońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, któ-
re utrzymywało, że Japonia nigdy nie przyznała, iż istnieje jakikolwiek spór 
terytorialny z Chinami. Po powrocie z Pekinu Nonaka zaapelował o porozu-
mienie z Chinami podkreślając, że polityka konfrontacji z ChRL prowadzona 
przez premiera Abe jest niezgodna z japońskim interesem narodowym38.

Dawny obóz Yoshidy był jednak zbyt słaby, by wpłynąć na politykę rzą-
du. Nawet minister spraw zagranicznych Kishida Fumio, który wywodził się 
z owego nurtu, odgrywał drugorzędną rolę w formułowaniu linii dyploma-
tycznej Japonii. Dzięki wysokiemu poparciu społecznemu dla polityki go-
spodarczej i finansowej rządu, premier Abe zdołał uśmierzyć głosy niezado-
wolenia ze swoich nacjonalistycznych przedsięwzięć, które co jakiś czas dało 
się słyszeć ze strony umiarkowanych posłów PL-D.

Podsumowanie 

Przegląd stanowisk japońskich polityków na temat relacji ze Stanami Zjed-
noczonymi i  Chinami wskazuje na brak kompromisu pośród japońskiego 
establishmentu politycznego odnośnie do strategii dyplomatycznej wobec na-
rastającej dwubiegunowości na poziomie globalnym i regionalnym. O ile dla 
wszystkich polityków z obozu konserwatywnego sojusz z USA stanowił filar 
bezpieczeństwa Japonii, o tyle istniały różnorodne opinie na temat prefero-
wanej skali zaangażowania Japonii w przedsięwzięcia Stanów Zjednoczonych. 
Podczas gdy proamerykańscy liberałowie i proamerykańscy nacjonaliści do-
kładali wszelkich starań, aby nie narażać na szwank stosunków z władzami 
w Waszyngtonie, zwolennicy multilateralizmu stawiali wyraźniejsze warun-
ki globalnemu supermocarstwu. Dla jednych sojusz z USA nie mógł stać na 
przeszkodzie przed integracją regionalną w Azji Wschodniej, dla innych zaś 
powinien być osadzony w bardziej obiektywnych ramach systemu ONZ. Ko-
lejna oś podziału dotyczyła relacji z Chinami. O ile proazjatyccy multilaterali-
ści i proamerykańscy liberałowie starali się zaangażować ChRL w jak najdalej 
idącą współpracę, aby wzmacniać wzajemne zaufanie w  relacjach bilateral-
nych, o tyle bardziej prawicowe środowiska wyrażały sceptycyzm wobec prób 
pozyskania przyjaźni władz w Pekinie za wszelką cenę.

38  K. Kosaka, R. Kuratomi, N. Hayashi, „Senkaku tanaage, kokkō seijōka toki ni kaku-
nin”: Seifu, Nonaka moto kanbōchōkan no hatsugen hikeshi [„Potwierdzenie zawiesze-
nia Senkaku podczas normalizacji stosunków”: Rząd gasi wypowiedź byłego sekreta-
rza gabinetu Nonaki], „Asahi Shinbun”, 05.06.2013, wydanie poranne, s. 3.
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Co ciekawe, poszczególne nurty w obozie konserwatywnym były relatyw-
nie trwałe. Często, choć nie zawsze, poglądy polityczne na temat stosunków 
z USA i Chinami były przekazywane jako tradycja rodzinna z pokolenia na 
pokolenie. Najlepszymi przykładami było manifestowanie przez Hatoyamę 
Yukio i Abe Shinzō przywiązania do spuścizny ich wielkich dziadków. W tym 
kontekście można stwierdzić, że obok ewolucji sytuacji międzynarodowej 
nastawienie Japonii do narastającej koncepcji dwubiegunowości w  dużym 
stopniu zależało od tego, który z nurtów sprawował władzę w danym cza-
sie. Biorąc to pod uwagę, nie jest wykluczone że obecna strategia zacieśnia-
nia sojuszu z USA celem powstrzymywania Chin może ulec daleko idącym 
zmianom w razie zastąpienia premiera Abe przez innego polityka, nawet jeśli 
będzie on pochodził z tej samej partii.
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Północnokoreańska kość niezgody  
Polityka zagraniczna Chin i USA  
wobec północnokoreańskiego  
problemu nuklearnego 

Wprowadzenie 

Program nuklearny Korei Północnej od lat stanowi kluczowe wyzwanie 
dla bezpieczeństwa w  regionie Azji Północno-Wschodniej. Konsekwent-
ny rozwój północnokoreańskiego potencjału nuklearnego prowadzi do in-
tensyfikacji napięć w regionie, rzutując na interesy Chin i USA. Choć wła-
dze w Pekinie i Waszyngtonie podkreślają potrzebę koordynacji stanowisk 
i współpracy, to równocześnie utrzymują odmienne stanowisko co do prefe-
rowanych sposobów rozwiązania północnokoreańskiego problemu. Kształt 
polityki obu mocarstw wobec Korei Północnej wynika przede wszystkim 
z odmiennych strategicznych interesów i dynamicznie zmieniającego się śro-
dowiska geostrategicznego w regionie, w którym coraz bardziej zauważalna 
jest amerykańsko-chińska rywalizacja.

Celem artykułu jest przedstawienie polityki zagranicznej Chin i  USA 
wobec północnokoreańskiego problemu nuklearnego począwszy od pierw-
szego kryzysu nuklearnego (1993–1994). Zarysowanie ewolucji polityki obu 
państw wobec problemu nuklearnego służy wskazaniu interesów, wyzwań 
i narzędzi polityki zagranicznej Pekinu i Waszyngtonu w warunkach dyna-
micznie zmieniającej się sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Intencją autora 
nie jest szczegółowa prezentacja chronologii wydarzeń, lecz wskazanie naj-
bardziej charakterystycznych – w  jego opinii – elementów polityki ChRL 
i USA wobec północnokoreańskiej kwestii nuklearnej.
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USA wobec północnokoreańskiego problemu 
nuklearnego 

Administracja Billa Clintona (1993–2001) 

Pierwsze miesiące rządów administracji Billa Clintona upłynęły pod znakiem 
rosnących napięć związanych z  zapowiedzią wystąpienia Korei Północnej 
z Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT). Niechęć KRLD do 
poddania się kolejnym kontrolom Międzynarodowej Agencji Energii Atomo-
wej (MAEA), w połączeniu z kolejnymi sygnałami o rozwijanym przez Pjon-
gjang potencjale rakietowym i proliferacji broni, sprawiły, że administracja 
Clintona zaproponowała wniesienie sprawy pod obrady Rady Bezpieczeństwa 
(RB) ONZ, a nawet rozważała przeprowadzenie punktowych bombardowań 
północnokoreańskich ośrodków nuklearnych. Wariant siłowy został krytycz-
nie odebrany w Seulu, w związku z czym władze w Waszyngtonie skoncen-
trowały się na budowie jak najszerszej koalicji państw gotowych poprzeć na-
łożenie dotkliwych sankcji na Koreę Północną1. Z powodu braku zgody Chin 
na przeforsowanie stosownej rezolucji w RB ONZ, Amerykanie przystali na 
mediację chińską i rozpoczęli negocjacje z Koreą Północną2.

Negocjacje, których istotnym elementem była wizyta byłego prezydenta Jim-
my’ego Cartera w Pjongjangu w czerwcu 1994 roku, ostatecznie doprowadziły do 
przyjęcia w październiku 1994 roku w Genewie tzw. „Porozumienia ramowego” 
w sprawie pokojowego uregulowania problemu północnokoreańskiego programu 
nuklearnego3. Zamknięcie kompleksu Jongbjon pod międzynarodowym nadzo-
rem wraz z zarysowaniem ścieżki służącej poprawie stosunków wzajemnych da-
wało nadzieję, że możliwe jest satysfakcjonujące rozwiązanie problemu nuklear-
nego4. Prezydent Clinton przedstawił porozumienie jako sukces i „kluczowy krok 
w kierunku przyciągnięcia Korei Północnej w stronę globalnej społeczności”5.

1  X. He, North Korean Nuclear Issue in Sino-American Relations: A Chinese Perspective, 
„The Quarterly Journal of Defense Policy Studies” 2007, t. 77, s. 67.

2  D. M. Lampton, Same Bed, Different Dreams: Managing U.S.–China Relations, 1989–
2000, Berkeley 2002, s. 84.

3  Szczegółowy opis negocjacji, które ostatecznie doprowadziły do przyjęcia „Porozu-
mienia ramowego” zob.: J. S. Wit, D. B. Poneman, R. L. Gallucci, Going Critical: The 
First North Korean Nuclear Crisis, Washington 2005.

4  E. J. R. Revere, Facing the Facts: Towards a  New U.S. North Korea Policy, CNAPS 
Working Paper, Brookings Institution, październik 2013, s. 4.

5  W. J. Clinton, Remarks on the Nuclear Agreement With North Korea, 18.10.1994, http://www.
presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=49319&st=north+korea&st1 (dostęp: 31.05.2016).
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Doprowadzenie do Porozumienia ramowego było możliwe dzięki polityce 
USA, która była oparta na przekonaniu, że perspektywa poprawy stosunków, 
usunięcia sankcji, dostarczenia energii i  innego wsparcia oraz zapewnień, że 
USA nie planują żadnych wrogich aktów przeciwko reżimowi, mogą przekonać 
KRLD do porzucenia ambicji nuklearnych. Część z tych założeń stała się pod-
stawą, na której oparte były kolejne wysiłki dyplomatyczne następnych admini-
stracji6. Równocześnie część decydentów w Waszyngtonie było przekonanych, 
że upadek reżimu północnokoreańskiego jest bliski, stąd obietnica długotermi-
nowego programu dostarczenia KRLD reaktorów na lekką wodę w zamian za 
szybkie (jak sądzono) zakończenie programu nuklearnego, rysowała się jako 
korzystne porozumienie7. Jednak po tym, jak Republikanie przejęli kontrolę 
nad Kongresem w listopadzie 1994 roku, wykonanie kolejnych kroków na rzecz 
poprawy stosunków z KRLD przez administrację Clintona stało się zdecydowa-
nie trudniejsze, gdyż władza ustawodawcza blokowała i redukowała finansowa-
nie Korean Peninsula Energy Development Organization (KEDO), za pośred-
nictwem której miano dostarczać wsparcie energetyczne do Korei Północnej8. 
Seo Jungkun zwraca uwagę, że stanowisko Kongresu dostarczyło argumentów, 
aby powątpiewać w wiarygodność amerykańskich zobowiązań. Południowoko-
reański badacz stawia wręcz tezę, że konserwatywni jastrzębie z ramienia Repu-
blikanów w Kongresie umyślnie podejmowali takie decyzje, które miały osłabić 
porozumienie z Genewy9. Problemy ze sfinansowaniem porozumienia sprawi-
ły, że administracja Clintona skłoniła sojuszników, Japonię i Koreę Południową, 
do ponoszenia większych nakładów finansowych.

Druga kadencja Clintona upłynęła pod znakiem większego zaintereso-
wania poprawą stosunków z Koreą Północną, co wynikało m.in. z zaadop-
towania rekomendacji byłego sekretarza obrony Williama Perry’ego, który 
postulował „porozumienie się z takim rządem Korei Północnej jaki jest, a nie 
z takim, jaki chcielibyśmy widzieć”10. Choć północnokoreański test pocisku 

6 E. J. R. Revere, op. cit., s. 4.
7  F.-P. van der Putten, The United States and the Asian ‘Rogue’: From Dogmatism to 

Pragmatism, [w:] Ending the North Korean Nuclear Crisis: Six Parties, Six Perspective, 
K. De Ceuster, J, Mellisen (red.), Hague 2008, s. 41.

8  R. M. Hathaway, J. Tama, The U.S. Congress and North Korea during the Clinton Years: 
Talk Tough, Carry a Small Stick, „Asian Survey” 2004, t. 44, nr 5, s. 711–733.

9  J. Seo, Agreements without Commitments? The U.S. Congress and the U.S.-North Korea 
Agreed Framework, 1994–2002, „The Korean Journal of Defense Analysis” 2015, t. 27, 
nr 1, s. 107–122.

10  W. J. Perry, Review of United States Policy Toward North Korea: Findings and 
Recommendations, Department of State, Washington, 10.12.1999. 
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balistycznego Taepodong w 1998 roku i doniesienia o możliwej budowie taj-
nych podziemnych instalacji nuklearnych11 rzuciły cień podejrzeń na fak-
tyczne zamiary Korei Północnej, to administracja Clintona skupiła się na 
poprawie stosunków z KRLD i wyciszaniu napięć na Półwyspie, a nie wy-
łącznie na problemie nuklearnym12. W rezultacie w październiku doszło do 
wizyt wicemarszałka Jo Myong Roka w Waszyngtonie oraz sekretarz stanu 
Madeleine Albright w Pjongjangu, które były spotkaniami na najwyższym 
szczeblu w  historii kontaktów amerykańsko-północnokoreańskim. W  tym 
czasie Pjongjang i Waszyngton prowadziły negocjacje na temat trzech kwe-
stii: rozwoju broni nuklearnej, eksportu elementów i rozwoju potencjału ra-
kietowego oraz ustanowienia nowego mechanizmu pokojowego13.

Administracja George’a W. Busha (2001–2009) 

W  pierwszych miesiącach rządów administracji Busha utrzymywano, że 
USA są otwarte na rozmowy z KRLD14. Jednak w trakcie wizyty prezydenta 
Korei Południowej Kim Dae-junga w Waszyngtonie w marcu 2001 roku Geo-
rge W. Bush nie krył krytycznego stosunku do pomysłu rozmów z reżimem 
w Pjongjangu i realizowanej przez Seul „słonecznej polityki”15. W czerwcu 
Bush ogłosił zakończenie przeglądu polityki wobec KRLD i  wyraził wolę 
zaangażowania w stosunkach z Pjongjangiem, sygnalizując potrzebę posze-
rzenia agendy rozmów, aby dyskutować na temat problemu nuklearnego, ra-
kietowego i  sił konwencjonalnych16. Victor Cha określa ówczesną politykę 
USA wobec Korei Północnej mianem „jastrzębiego zaangażowania” (hawk 
engagement), które kładło nacisk nie tylko na negocjacje i  przestrzeganie 
dotychczasowych zobowiązań, lecz także sugerowało podejmowanie karzą-

11 E. J. R. Revere, op. cit., s. 4–5.
12 F.-P. van der Putten, The United States…, s. 42.
13  N. Michishita, Playing the Same Game: North Korea’s Coercive Attempt at U.S. Recon-

ciliation, „The Washington Quarterly” 2009, t. 32, nr 4, s. 141.
14  A. Scobell, Crouching Korea, hidden China: Bush Administration Policy toward Pyon-

gyang and Beijing, „Asian Survey” 2002, t. 42, nr 2, s. 352.
15  D. E. Sanger, Bush Tells Seoul Talks with North Won’t Resume Now, „The New York Ti-

mes”, 08.03.2001, http://www.nytimes.com/2001/03/08/world/bush-tells-seoul-talks
-with-north-won-t-resume-now.html (dostęp: 31.05.2016).

16  G. W. Bush, Statement by the President, Office of the Press Secretary, 13.06.2001, 
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/06/20010611-4.
html (dostęp: 31.05.2016).
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cych działań w razie braku wywiązywania się z zobowiązań przez KRLD17. 
Po latach James Matray krytycznie ocenia założenia tej strategii, twierdząc 
że w rzeczywistości sprowadzała się do jednostronnych żądań Waszyngtonu 
wobec Pjongjangu18.

Mimo deklaratywnego przywiązania do „Porozumienia ramowego”, naj-
ważniejsi przedstawiciele administracji Busha sceptycznie odnosili się do 
osiągnięć administracji Clintona. Porozumienie z  Genewy dotyczące pół-
nocnokoreańskiego programu nuklearnego było od lat przedmiotem krytyki 
neokonserwatystów, z których znaczna część (m.in. Donald Rumsfeld, Paul 
Wolfowitz i Dick Cheney) weszła w skład administracji Busha19. Zwolennicy 
twardej linii (tzw. jastrzębie) stali się dominującą grupą kształtującą politykę 
zagraniczną USA wobec Korei Północnej po wrześniu 2001 roku. Zamachy 
terrorystyczne z  11 września wzmocniły przekonanie administracji Busha 
o potrzebie zwalczania terroryzmu i  tzw. państw zbójeckich (rogue states). 
Tzw. doktryna Busha, będąca kompilacją kilku wystąpień amerykańskiego 
prezydenta (przemówienie w Kongresie z 20 września 2001 roku20, orędzia 
o stanie państwa z 29 stycznia 2002 roku21 i przemówienia w Akademii Woj-
skowej w West Point z 1 czerwca 2002 roku22) i ujęta całościowo w Narodowej 
Strategii Bezpieczeństwa z 20 września 2002 roku23, stanowiła tło dla dalszej 
polityki Waszyngtonu wobec Pjongjangu. Charakterystyczne dla tej koncep-
cji elementy mesjanizmu, unilateralizmu, militaryzmu i prewencji pojawiały 
się w kolejnych miesiącach w deklaracjach płynących z Białego Domu pod 
adresem północnokoreańskich władz24. Skalę zideologizowanego spojrzenia 

17  V. D. Cha, hawk Engagement and Preventive Defense on the Korean Peninsula, „Inter-
national Security” 2002, t. 27, nr 1, s. 76–77.

18  J. I. Matray, The Failure of the Bush Administration’s North Korea Policy: A Critical 
Analysis, „International Journal of Korean Studies” 2013, t. 17, nr 1, s. 147.

19  F.-P. van der Putten, The United States…, s. 39.
20  G. W. Bush, Address to a Joint Session of Congress and the American People, 20.09.2001, 

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.
html (dostęp: 31.05.2016).

21  Idem, Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union, 29.01.2002, 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=29644 (dostęp: 31.05.2016).

22  Idem, Graduation Speech at West Point, 01.06.2002, http://georgewbush-whitehouse.
archives.gov/news/releases/2002/06/print/20020601-3.html (dostęp: 31.05.2016).

23  The National Security Strategy of the United States of America, The White House, 
wrzesień 2002.

24  C.-I. Moon, J.-Y. Bae, The Bush Doctrine and the North Korean Nuclear Crisis, „Asian 
Perspective” 2003, t. 27, nr 4, s. 9–45.
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na Koreę Północną oddawało osobiste zdanie prezydenta USA, który nie krył 
się z tym, że „nienawidzi” Kim Dzong Ila25. Krytycy ówczesnego podejścia 
USA wobec KRLD zwracali uwagę, że przez całą pierwszą kadencję admini-
stracja Busha nie kształtowała polityki w oparciu o istniejące uwarunkowa-
nia, lecz w przeważającej mierze bazowała na zideologizowanym podejściu 
do północnokoreańskiego reżimu26.

Wizyta asystenta sekretarza stanu ds. Azji Wschodniej i Pacyfiku Jamesa 
Kelly’ego w Pjongjangu w październiku 2002 roku, która zapoczątkowała tzw. 
drugi kryzys nuklearny, wzmocniła pozycję tych członków administracji Bu-
sha, którzy twierdzili, że broń nuklearna w rękach północnokoreańskiego reżi-
mu stanowi poważne zagrożenie dla interesów narodowych USA27. W efekcie 
wizyty Kelly’ego administracja Busha podjęła działania, które w połączeniu 
z nieustępliwą postawą władz w Pjongjangu28 doprowadziły do upadku „Po-
rozumienia ramowego” i  KEDO29. Pozycja zwolenników ponownego zaan-
gażowania dyplomatycznego w stosunkach z Koreą Północną została zmar-
ginalizowana, a na znaczeniu zyskały osoby pokroju wiceprezydenta Dicka 
Cheneya, który w odniesieniu do pomysłu negocjacji z Pjongjangiem odpo-
wiedział: „nie negocjujemy ze złem, my je pokonujemy”30. W konsekwencji od 
początku 2003 roku administracja Busha zainicjowała dyplomatyczne działa-
nia na rzecz zdobycia międzynarodowego poparcia dla zwiększenia presji na 
Koreę Północną31. Peter Hayes twierdzi, że USA chciały uderzyć w  słabość 
gospodarczą KRLD, aby ostatecznie doprowadzić do zmiany reżimu i usunię-
cia w ten sposób zagrożenia militarnego ze strony Pjongjangu32.

Gdy wiosną 2003 roku Amerykanie byli skoncentrowani na Iraku, w po-
lityce USA wobec KRLD zauważalne były dwa podejścia. Po pierwsze, 

25 B. Woodward, Bush at War, New York 2002, s. 293.
26  W. L. Huntley, U.S. Policy toward North Korea in Strategic Context: Tempting Goliath’s 

Fate, „Asian Survey” 2007, t. 47, nr 3, s. 460.
27  F.-P. van der Putten, The United States…, s. 39.
28 J. I. Matray, op. cit., s. 155.
29  G. Rozman, The North Korean Nuclear Crisis and U.S. Strategy in Northeast Asia, 

„Asian Survey” 2007, t. 47, nr 4, s. 605.
30  W. P. Strobel, Administration struggles to find right approach to N. Korea talks, „Kni-

ght Ridder/Tribune News Service”, 19.12.2003, https://www.highbeam.com/do-
c/1G1-111476434.html (dostęp: 31.05.2016).

31  T. G. Carpenter, D. Bandow, The Korean Conundrum: America’s Troubled Relations 
with North and South Korea, New York 2004, s. 80.

32  P. Hayes, Bush’s Bipolar Disorder and the Looming Failure of Multilateral, Arms Con-
trol Association, 01.10.2003, http://www.armscontrol.org/act/2003_10/Hayes_10 
(dostęp: 31.05.2016).
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postawiono na ostrą retorykę, podkreślając m.in. możliwość prewencyjne-
go ataku na Koreę Północną33. Po drugie, starano się przekonać ChRL do 
wywarcia większej presji na KRLD. Jako że Waszyngton był niechętny ja-
kimkolwiek pomysłom dwustronnych negocjacji z Pjongjangiem, przystano 
na chińską propozycję rozmów trójstronnych w Pekinie z udziałem KRLD 
i ChRL (kwiecień 2003 roku)34, które jednak dodatkowo zaogniły stosunki 
amerykańsko-północnokoreańskie35. Choć z racji zaangażowania militarne-
go w  Afganistanie i  Iraku szanse podjęcia działań zbrojnych wobec Korei 
Północnej były właściwie żadne36, to część jastrzębi z  administracji Busha 
utrzymywała, że zmiana reżimu będzie jedynym sposobem na rozwiązanie 
problemu nuklearnego37. Jak pokazały kolejne lata, polityka oparta na takiej 
narracji okazała się nieskuteczna, a ponadto doprowadziła do wzrostu napięć 
w relacjach z innymi państwami, w tym z sojuszniczym rządem w Seulu38. 
Nowy prezydent Korei Południowej Roh Moo-hyun nie szczędził krytycz-
nych uwag pod adresem administracji Busha, również Chiny były zaniepo-
kojone rosnącymi napięciami na Półwyspie Koreańskim39.

W  administracji amerykańskiej zrozumiano, że w  krótszej perspektywie 
należy podjąć przede wszystkim takie działania, które ograniczą czy wręcz 
uniemożliwią zdolność KRLD do eksportu technologii nuklearnej. Konse-
kwencją tego podejścia było ogłoszenie pod koniec maja 2003 roku „Prolifera-
tion Security Initiative” (PSI). Pod wpływem namów Seulu i Pekinu, Waszyng-
ton zdecydował się również zaangażować w wielostronny mechanizm rozmów 
sześciostronnych, rozpoczęty w  sierpniu 2003  roku40. W  zamyśle Ameryka-
nów rozmowy sześciostronne miały być formułą, która stworzy możliwość po-
zyskania poparcia pozostałych państw dla zwiększenia presji lub zachęcenia 
KRLD do zmiany stanowiska41. Pierwsze trzy rundy rozmów sześciostronnych 

33  1 kwietnia 2003 roku podsekretarz stanu John Bolton zasugerował, że KRLD i Iran 
mogą stać się następnymi celami po tym, jak wojna w Iraku się zakończy, C.-I. Moon, 
J.-Y. Bae, op. cit., s. 31. 

34   F.-P. van der Putten, The United States…, s. 43; G. Rozman, The North Korean Nuc-
lear Crisis…, s. 605.

35 E. J. R. Revere, op. cit., s. 7.
36  M. J. Mazarr, The Long Road to Pyongyang: A Case Study in Policymaking without 

Direction, „Foreign Affairs” 2007, t. 86, nr 5, s. 75.
37 W. L. Huntley, op. cit., s. 469.
38  Korea Backgrounder: how the South Views its Brother from Another Planet, „Asia 

Report” nr 89, Seoul/Brussels, 14.12.2004, s. 21–23.
39 E. J. R. Revere, op. cit., s. 7.
40 Ibidem.
41 F.-P. van der Putten, The United States…, s. 44.
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pokazały, że administracja Busha, sztywno obstająca przy wymogu „komplet-
nego, weryfikowalnego i  nieodwracalnego demontażu” (complete, verifiable 
and irreversible dismantlement, CVID) północnokoreańskiego programu nu-
klearnego jako warunku wstępnego dalszych rozmów, nie była zdetermino-
wana do osiągnięcia rozwiązania dyplomatycznego, co wynikało m.in. z silnej 
opozycji w tym rządzie wobec pomysłów zaangażowania w dialog z KRLD42.

Do września 2005  roku Amerykanie wykonali pewne gesty świadczące 
o gotowości złagodzenia stanowiska negocjacyjnego43. Czwarta runda roz-
mów sześciostronnych zwieńczona przyjęciem Wspólnego Oświadczenia we 
wrześniu 2005 roku była oceniana jako przełomowa44, a kluczowa dla suk-
cesu była zmiana podejścia USA45. Wpływ na to miała na pewno ogrom-
na presja, jaka wisiała nad całym procesem sześciostronnym, postrzeganym 
przez Amerykanów jako służący ich interesom. Nie bez znaczenia były silne 
naciski wywierane na USA przez Chiny i Koreę Południową46. Bardzo istotny 
wpływ na zmianę stanowiska USA miało również to, że w styczniu rozpo-
częła się druga kadencja rządów Busha, w którego administracji doszło do 
pewnych przetasowań47. Problemy w Iraku osłabiły wpływy jastrzębi w pro-
cesie decyzyjnym amerykańskiej polityki zagranicznej. Nie bez znaczenia 
była również postawa samego Busha, który liczył, że postępy w Azji Północ-
no-Wschodniej mogą oderwać uwagę od problemów w Iraku. Amerykanie 
zresztą dostrzegli, że pozostałe państwa są gotowe wywierać większą presję 
na KRLD, co tylko skłoniło ich do zaangażowania dyplomatycznego48.

Mimo istotnego sukcesu dyplomatycznego nie było jasne, czy bardziej 
koncyliacyjne podejście USA wobec KRLD będzie kontynuowane, gdyż 
jeszcze w trakcie negocjacji administracja Busha – pod naciskiem Cheneya 
– nałożyła sankcje na północnokoreańskie podmioty i zamroziła północno-
koreańskie aktywa finansowe w Banco Delta Asia w związku z zarzutami o fał-
szowanie amerykańskich dolarów49. Ruch ten wywołał oburzenie Pjongjan-

42 M. J. Mazarr, op. cit., s. 81; G. Rozman, The North Korean Nuclear Crisis…, s. 607.
43  F.-P. van der Putten, The United States…, s. 44.
44  G. J. Moore, America’s Failed North Korea Nuclear Policy: A New Approach, „Asian 

Perspective” 2008, t. 32, nr 4, s. 13.
45  F.-P. van der Putten, The United States…, s. 45.
46  Y. D. Bong, Waiting to Reap the Final harvest: U.S. Engagement Policy to Denuclearize 

North Korea, [w:] Engagement With North Korea: A Viable Alternative, S.-C. Kim, 
D. C. Kang (red.), New York 2010, s. 29; W. L. Huntley, op. cit., s. 472.

47  F.-P. van der Putten, The United States…, s. 45.
48 M. J. Mazarr, op. cit., s. 87–89.
49  F.-P. van der Putten, The United States…, s. 46.
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gu i doprowadził do zawieszenia dialogu na wiele miesięcy50. W warunkach 
zaognienia stosunków Koreańczycy z  Północy przeprowadzili test pocisku 
balistycznego dalekiego zasięgu w lipcu 2006 roku, a w październiku pierw-
szą próbę nuklearną, w  odpowiedzi na co władze USA przeforsowały ko-
lejne rezolucje na forum RB ONZ. Skoordynowana międzynarodowa presja 
na Pjongjangu stworzyła także możliwości dla kontynuowania wysiłków na 
rzecz znalezienia dyplomatycznego rozwiązania51.

Pierwszy test nuklearny Korei Północnej prawdopodobnie uzmysłowił 
administracji Busha nierealność wcześniejszej polityki bazującej na wy-
mogu CVID. Od tego czasu można mówić o nowym etapie w dyplomacji 
USA wobec północnokoreańskiego problemu nuklearnego. Strategia stop-
niowego zaangażowania, znana również jako strategia „wczesnych żniw” 
(Early harvest) opierała się na założeniu, że wczesne zbiory (zdobycie zgody 
/ przychylności KRLD dla wstrzymania programów nuklearnych i uzyska-
nie zgody na międzynarodowe inspekcje) doprowadzą w niedalekiej przy-
szłości do ostatecznych żniw (kompletny demontaż programu nuklearnego 
KRLD)52. W zeznaniu przed Kongresem podsekretarz stanu Nicholas Burns 
wyjaśnił, że ówczesna strategia administracji Busha była połączeniem „kija 
i marchewki” w stosunkach z KRLD – z jednej strony należało wdrażać w ży-
cie sankcje ONZ, a  z  drugiej – być otwartym na wznowienie negocjacji53. 
Efektem takiego podejścia było przyjęcie kolejnego porozumienia na forum 
rozmów wielostronnych w lutym 2007 roku, które przewidywało zasady im-
plementacji Wspólnego Oświadczenia z września 2005 roku54. Symbolicznie 
szczytowym momentem w ramach koncyliacyjnego podejścia administracji 
Busha w relacjach z Koreą Północną było manifestacyjne wysadzenie wieży 
chłodniczej w ośrodku Jongbjon w czerwcu 2008 roku55.

Z  końcem 2008  roku, mimo stosunkowo koncyliacyjnej postawy USA 
(usunięcie Korei Północnej z listy państw wspierających terroryzm56), poro-

50 W. L. Huntley, op. cit., s. 470.
51  S. Snyder, Responses to North Korea’s Nuclear Test: Capitulation or Collective Action?, 

„The Washington Quarterly” 2007, t. 30, nr 4, s. 35.
52 Y. D. Bong, op. cit., s. 23.
53  N. R. Burns, U.S. Policy Toward North Korea. Testimony to the house International Re-

lations Committee, US Department of State, 16.11.2006, http://2001-2009.state.gov/ 
p/us/rm/2006/76178.htm (dostęp: 31.05.2016).

54  F.-P. van der Putten, The United States…, s. 46–47.
55 E. J. R. Revere, op. cit., s. 8.
56  J. Bajoria, Pyongyang’s Deal, „Council on Foreign Relations”, 27.06.2008, http://www.

cfr.org/proliferation/pyongyangs-deal/p16657 (dostęp: 31.05.2016).



Oskar Pietrewicz

120

zumienia przyjęte w ramach rozmów sześciostronnych stanęły pod znakiem 
zapytania, głównie z powodu sprzeciwu KRLD wobec amerykańskich żądań, 
aby reżim zweryfikował faktyczny stan wszelkiej aktywności związanej z pro-
gramem nuklearnym57. Administracja Busha zakończyła swoje urzędowanie 
z rosnącymi obawami, że KRLD odchodzi od zobowiązań, jakie przyjęła we 
wrześniu 2005 i lutym 2007 roku. Krytycy ówczesnego zaangażowania admi-
nistracji Busha wobec KRLD twierdzili, że była to konsekwencja „bazowania 
na wierze”, bez przedstawienia wiarygodnych sposobów weryfikacji obietnic 
Pjongjangu, co stwarzało ryzyko niebezpiecznego precedensu w kontekście 
problemu irańskiego. Natomiast zwolennicy tego podejścia podkreślali, że 
kontynuacja stopniowego dialogu pozwalała doprowadzić do „wielkiego po-
rozumienia”, obejmującego denuklearyzację, normalizację stosunków i trak-
tat pokojowy kończący wojnę koreańską58.

Administracja Baracka Obamy (2009–2016) 

W odróżnieniu od początków prezydentury Busha, Barack Obama od mo-
mentu inauguracji wyraźnie podkreślał potrzebę kontynuowania polityki 
poprzednika w tym zakresie i wyrażał zainteresowanie dialogiem, rozwiąza-
niami dyplomatycznymi i implementacją zobowiązań przyjętych w rozmo-
wach sześciostronnych59. Administracja Obamy od początku podkreślała, że 
nadrzędnym interesem USA w odniesieniu do Korei Północnej jest dopro-
wadzenie do kompletnego, weryfikowalnego i nieodwracalnego demontażu 
północnokoreańskiego programu nuklearnego60. Ponadto USA, słowami 
sekretarz stanu Hillary Clinton, wyrażały wolę zajęcia się nie tylko kwestią 
nuklearną i rakietową, lecz także problemem podpisania traktatu pokojowe-
go z KRLD61. Jednocześnie członkowie administracji Obamy byli świadomi 
niedoskonałości wcześniejszych porozumień zawieranych z Koreą Północną 
opartych na zasadzie etapowego rozwiązania problemu nuklearnego. Nie-

57 E. J. R. Revere, op. cit., s. 8.
58  J. T. Laney, J. Shaplen, Disarming North Korea, „Foreign Affairs” 21.02.2007, https://

www.foreignaffairs.com/articles/north-korea/2007-02-21/disarming-north-korea 
(dostęp: 31.05.2016).

59 E. J. R. Revere, op. cit., s. 8–9.
60  A. M. Denmark, The Strategy of the Obama Administration toward Northeast Asia, 

[w:] The U.S.-ROK Alliance in the 21st Century, J.-H. Bae, A. Denmark (red.), Seoul 
2011, s. 32.

61 N. Michishita, op. cit., s. 145.
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chęci do kontynuowania tego typu dialogu z KRLD nie krył sekretarz obrony 
Robert Gates, który obrazowo stwierdził: „jestem już zmęczony kupowaniem 
dwa razy tego samego konia”62.

Amerykańskie deklaracje zostały szybko wystawione na poważną próbę, 
gdyż w kwietniu 2009 roku KRLD przeprowadziła test rakiety dalekiego za-
sięgu Taepodong-2, a w maju drugą próbę nuklearną. Był to wyraźny sygnał, 
że intencją KRLD były rozmowy z USA z pozycji siły63. W reakcji na testy, 
administracja Obamy opowiedziała się za wprowadzeniem jednostronnych 
i wielostronnych (przez RB ONZ) sankcji na Koreę Północną i innych dzia-
łań nastawionych na ukaranie północnokoreańskiego reżimu. O ile w przy-
padku administracji Busha zauważalne było odejście od twardego stanowi-
ska ku bardziej ugodowej postawie, o  tyle administracja Obamy z  pozycji 
dialogu przeszła w kierunku wywierania większej presji na władze w Pjon-
gjangu. Tego typu zmianę uzasadniały wydarzenia kolejnych miesięcy, kiedy 
np. w listopadzie 2010 roku Korea Północna zaprosiła grupę amerykańskich 
ekspertów do ośrodka wzbogacania uranu, potwierdzając tym samym podej-
rzenia USA dotyczące rozwijanego przez KRLD potencjału nuklearnego64. 
Zmiana polityki administracji Obamy wobec Korei Północnej na ostrożne 
zaangażowanie, wymuszona prowokacyjnymi działaniami Pjongjangu, zo-
stała nazwana mianem „strategicznej cierpliwości”. Kluczowymi elementami 
tej polityki były: domaganie się od Korei Północnej podjęcia kroków w kie-
runku denuklearyzacji zgodnych z postanowieniami rozmów sześciostron-
nych; ścisła współpraca z  Japonią i Koreą Południową; próby przekonania 
Chin o wywarciu większej presji na Koreę Północną; wywieranie presji na 
Koreę Północną za pomocą sankcji65.

Z  perspektywy czasu wydaje się, że Amerykanie dostrzegli szansę na 
dialog z Koreą Północną po śmierci Kim Dzong Ila pod koniec 2011 roku. 
Efektem zabiegów dyplomatycznych było wznowienie rozmów dwustron-
nych i przyjęcie w lutym 2012 roku tzw. Leap Day Agreement. Częścią po-
rozumienia, a jednocześnie echem retoryki poprzednich administracji, była 
deklaracja administracji Obamy mówiąca o  tym, że nie ma ona „wrogich 
zamiarów” wobec KRLD i zobowiązuje się dostarczyć wsparcie żywnościowe 

62  C. Dueck, The Obama Doctrine: American Grand Strategy Today, New York 2015, 
s. 65.

63 E. J. R. Revere, op. cit., s. 9.
64 Ibidem.
65  E. Chanlett-Avery, I. E. Rinehart, M. B. D. Nikitin, North Korea: U.S. Relations, Nuc-

lear Diplomacy, and Internal Situation, CRS Report for Congress, 15.01.2016, s. 6.
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oraz zwiększyć wymianę kulturalną i międzyludzką w zamian za zgodę Pjon-
gjangu na moratorium na testy nuklearne i rakietowe. Porozumienie szybko 
zostało zerwane, gdyż już w kwietniu Pjongjang przeprowadził test rakiety 
dalekiego zasięgu, co ostatecznie zakończyło denuklearyzacyjny dialog ad-
ministracji Obamy z reżimem Kim Dzong Una66.

Przeprowadzenie kolejnych testów rakietowych pocisków balistycznych 
dalekiego zasięgu (grudzień 2012 roku i  luty 2016 roku) oraz nuklearnych 
(luty 2013  roku i  styczeń 2016  roku) pokazało, że strategia przyjęta przez 
administrację Obamy nie zapobiegła rozwojowi potencjału nuklearno-rakie-
towego Korei Północnej. Na „strategiczną cierpliwość” spadła fala krytyki 
ze strony badaczy i analityków. Zdaniem Johna Delury’ego, polityka Obamy 
wobec Korei Północnej dowiodła, że „uczynienie postępu w denuklearyza-
cji i  doprowadzenia do pokoju w  oparciu o  brak zaangażowania i  sankcje 
jest niemożliwe”67. Choi Jong Kun, który porównuje „strategiczną cierpli-
wość” administracji Obamy do „czekania na Godota” i  „zrzucania odpo-
wiedzialności za problem na Chiny”, stwierdza, że bierność Waszyngtonu 
doprowadziła do tego, że amerykańskie władze wiedzą o  Korei Północnej 
i  jej zamiarach zdecydowanie mniej niż poprzednie administracje. W opi-
nii południowokoreańskiego badacza, przywoływana regularnie przez USA 
narracja możliwego upadku Korei Północnej uniemożliwia rozwiązanie pro-
blemu nuklearnego68.

Chiny wobec północnokoreańskiego problemu 
nuklearnego 

Rządy Jiang Zemina (1993–2003) 

Pierwszy kryzys nuklearny na Półwyspie Koreańskim (1993–1994) rozgorzał 
w  momencie istotnych przewartościowań chińskiej polityki wobec państw 
koreańskich. Już od lat 80., wraz z rosnącą pozycją Kim Dzong Ila w północ-
nokoreańskim systemie politycznym, stosunki Pekinu z Pjongjangiem ochła-
dzały się. Północnokoreańskie próby nawiązania kontaktów z  Tajwanem 
w warunkach normalizacji stosunków Pekinu z Seulem były kolejną rysą na 

66 E. J. R. Revere, op. cit., s. 9.
67  J. Delury, The Disappointments of Disengagement: Assessing Obama’s North Korea Po-

licy, „Asian Perspective” 2013, t. 37, nr 2, s. 177.
68  J. K. Choi, The Perils of Strategic Patience with North Korea, „The Washington Quar-

terly” 2016, t. 38, nr 4, s. 57–72.
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sojuszu, który nigdy nie był kryształowy69. Normalizacja stosunków Pekinu 
z Seulem w sierpniu 1992 roku potwierdziła nowe strategiczne myślenie Chin 
wobec Półwyspu Koreańskiego, w ramach którego polityka względem Korei 
Północnej miała być w większym stopniu podporządkowana chińskim intere-
som i celom strategicznym, a nie sztywnemu trzymaniu się relacji sojuszniczej. 
Odejście Pekinu od bezwarunkowego wspierania Pjongjangu prawdopodob-
nie było jedną z przyczyn, dlaczego u progu lat 90. KRLD zintensyfikowała 
kroki na rzecz rozwoju potencjału nuklearnego traktowanego jako narzędzie 
służące przetrwaniu reżimu w niekorzystnej sytuacji geopolitycznej70.

W latach 90. w poczynaniach Chin wobec północnokoreańskiego proble-
mu nuklearnego dostrzegalne było unikanie konfrontacji i sprzeciw wobec 
zdecydowanych posunięć, które postawiłyby Koreę Północną pod znaczną 
presją. Pekin, jako jedyna strona tak wyraźnie sprzeciwiająca się wnoszeniu 
północnokoreańskiego problemu nuklearnego na forum Rady Bezpieczeń-
stwa ONZ, starał się przekonać zwaśnione strony do zachowania cierpliwo-
ści, unikania zdecydowanych posunięć i pozostania przy dialogu71. Zdekla-
rowany opór Chin wobec pomysłów nałożenia sankcji na KRLD prowadził 
do wyraźnego złagodzenia ostatecznego kształtu rezolucji przyjmowanych 
zarówno na forum MAEA, jak i RB ONZ72.

Inną cechą charakterystyczną polityki Chin w trakcie pierwszego kryzysu 
nuklearnego było ograniczanie się do stymulowania dialogu bez własnego 
uczestnictwa. W oświadczeniach przedstawiciele ChRL wskazywali, że pro-
blem nuklearny jest kwestią, która powinna być rozwiązana w ramach dia-
logu KRLD z MAEA, dwustronnych negocjacji KRLD z USA i międzykore-
ańskich porozumień w tym zakresie73. Stąd w różnych fazach kryzysu Chiny 
wywierały naciski na KRLD w kwestii dołączenia do MAEA (parafowanie 
w lipcu 1991 roku, podpisanie w styczniu 1992 roku), a następnie porozu-
mienia się z organizacją, popierały międzykoreańskie porozumienia w za-

69  G. J. Moore, how North Korea Threatens China’s Interests: Understanding Chinese 
‘Duplicity’ on the North Korean Nuclear Issue, „International Relations of the Asia-Pa-
cific” 2007, t. 8, nr 1, s. 6–7.

70  H. Lee, Rising China and the Evolution of China-North Korea Relations, „The Korean 
Journal of International Studies” 2014, t. 12, s. 101–102.

71  J. Bayer, W. J. Dziak, Korea & Chiny. Tom 1: Strategia i  polityka, Warszawa 2006, 
s. 229.

72  S. S. Kim, The Making of China’s Korea Policy in the Era of Reform, [w:] The Making 
of Chinese Foreign and Security Policy in the Era of Reform, D. M. Lampton (red.), 
Stanford 2001, s. 392–393.

73 J. Bayer, W. J. Dziak, op. cit., s. 224–226.
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kresie denuklearyzacji (w tym poparcie dla podpisanej w styczniu 1992 roku 
Deklaracji o  strefie bezatomowej) czy też aranżowały lub pośredniczyły 
w kontaktach KRLD z USA, korzystając z doświadczeń końca lat 80., kiedy 
Pekin pełnił rolę miejsca spotkań niższej rangi przedstawicieli amerykań-
skich i północnokoreańskich74. Po zażegnaniu kryzysu po wizycie Jimmy’ego 
Cartera w  Pjongjangu w  czerwcu 1994  roku, Chiny poparły również po-
mysł dalszych dwustronnych negocjacji amerykańsko-północnokoreańskich 
i  wykorzystały swoje kontakty z  Północą dla przekonania jej do przyjęcia 
ostatecznego porozumienia podpisanego w październiku 1994 roku w Ge-
newie75.

Preferowanie mediacji i podkreślanie potrzeby „cierpliwych konsulta-
cji” i „dialogu” świadczyły o tym, że Chiny unikały bezpośredniego anga-
żowania się w spór narosły wokół północnokoreańskiego problemu nukle-
arnego, choć miały możliwości oddziaływania na sytuację76. Współgrało 
to z wolą zajmowania neutralnego stanowiska. Z jednej strony Chińczycy 
odegrali marginalną rolę w KEDO, a z drugiej – nie bez powodu chińscy 
przedstawiciele dementowali wszelkie doniesienia na temat współpracy 
i jakichkolwiek związków z Koreą Północną w zakresie rozbudowy poten-
cjału nuklearnego czy rakietowego77. Wstrzemięźliwość Chin przed bez-
pośrednim angażowaniem się wynikała m.in. z postrzegania istniejącego 
sporu jako problemu do załatwienia między USA i Koreą Północną78. Choć 
w  trakcie pierwszego kryzysu nuklearnego Chiny podjęły pewne istot-
ne działania zarówno w  stosunku do USA, jak i  KRLD, to ich charakter 
sprowadzał się w  przeważającej mierze do zakulisowych działań (behin-
d-the-scenes player)79. Co istotne, ówczesna polityka Chin wobec północ-
nokoreańskiego problemu nuklearnego była egzemplifikacją podążania za 
wytycznymi Deng Xiaopinga, czyli tzw. strategii / konstytucji 28 znaków, 
w  tym zwłaszcza wskazaniem taoguang yanghui, czyli „ukrywaj własne 

74  F.-P. van der Putten, China: Learning To Be a Great Power?, [w:] Ending the North 
Korean Nuclear Crisis…, s. 64.

75  China and North Korea: Comrades Forever?, „Asia Report” nr 112, International Cri-
sis Group, 01.02.2006, s. 5.

76  H. Lee, China in the North Korean Nuclear Crises: ‘Interest’ and ‘Identity’ in Foreign Be-
havior, „Journal of Contemporary China” 2013, t. 22, nr 80, s. 323.

77 J. Bayer, W. J. Dziak, op. cit., s. 229–230.
78  A. Wu, What China Whispers to North Korea, „The Washington Quarterly” 2005, 

t. 28, nr 2, s. 36.
79  Określenie „zakulisowego gracza” (behind-the-scenes player) zaczerpnięte od Batesa 

Gilla, B. Gill, Rising Star: China’s New Security Diplomacy, Washington 2010, s. 54.
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możliwości i zamiary”, co przekładało się na ograniczone, skryte i skromne 
zachowania w polityce zagranicznej80. 

Choć w zachowaniu Chin wyraźna była niechęć do rozwiązań skrajnych 
i zamiast tego preferowano ostrożne podejście bazujące na dialogu, to pierw-
szy kryzys nuklearny dowiódł, że Państwo Środka w określonych sytuacjach 
było gotowe wywierać presję na Koreę Północną za pomocą zróżnicowanych 
środków. Po tym, jak w marcu 1993 roku KRLD poinformowała o zamiarze 
wystąpienia z NPT, a administracja Clintona zainicjowała przeniesienie pro-
blemu na forum RB ONZ, Chiny zdecydowały się na tymczasowe wstrzy-
manie dostaw żywności do sąsiada81. W maju 1994 roku, gdy było wiadomo, 
że Pentagon przygotowywał plany zbombardowania instalacji nuklearnych 
w  Jongbjon, Chiny zasygnalizowały Korei Północnej, aby nie przekraczała 
„czerwonej linii” i rozpoczęła negocjacje z USA. Dodatkowo chiński mini-
ster spraw zagranicznych przekazał ambasadorowi KRLD w Pekinie, że Pjon-
gjang nie może oczekiwać nieograniczonego wsparcia Chin w  przypadku 
konfrontacji z USA82. Co istotne, w sytuacji kryzysowej Chiny lekko zmody-
fikowały swoje stanowisko w kwestii ewentualnych sankcji – dotychczasowy 
„całkowity sprzeciw” zastąpiło „niepopieranie sankcji”, a więc nie wetowanie, 
lecz wstrzymywanie się od głosu w sprawie ewentualnej rezolucji na forum 
RB ONZ83. Zdaniem Jerzego Bayera i  Waldemara Dziaka ten sygnał Chin 
wystarczająco „zmiękczył” Pjongjang i  skłonił północnokoreańskie władze 
do negocjacji nad „Porozumieniem ramowym”84. 

W  latach 90. starania Chin na rzecz rozwiązania kryzysu nuklearnego 
były podporządkowane nadrzędnemu celowi zapobieżenia presji i forsowa-
nym przez USA sankcjom nałożonym na KRLD, które mogły doprowadzić 
do niepożądanego przez ChRL upadku reżimu. Wydaje się, że Chiny mia-
ły możliwości wywarcia odpowiednio silnych nacisków na Koreę Północną, 
ale równocześnie były świadome ograniczeń swojej presji i tego, że sankcje 

80  B. Góralczyk, Ewolucja międzynarodowej strategii Chin (1985–2015), [w:] Region Azji 
i Pacyfiku w latach 1985–2015, A. Jarczewska, J. Zajączkowski (red.), Warszawa 2016, 
s. 58; D. Mierzejewski, Spory o miejsce i  rolę Chin w stosunkach międzynarodowych, 
[w:] Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju, W. J. Dziak, K. Gawlikowski, M. Ławacz 
(red.), Warszawa 2012, s. 55–57; J. Rowiński, Ewolucja polityki zagranicznej Chińskiej 
Republiki Ludowej (1949–2011), [w:] Wielkie przemiany w Chinach. Próba bilansu re-
form Deng Xiaopinga, K. Gawlikowski, M. Ławacz (red.), Warszawa 2012, s. 245. 

81 G. J. Moore, op. cit., s. 7.
82  H. Lee, China in the North..., s. 321. 
83 China and North Korea..., s. 5.
84 J. Bayer, W. J. Dziak, op. cit., s. 232–233.
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mogą przynieść skutek odwrotny od zamierzonego85. Z  punktu widzenia 
Chin kwestia nuklearna była (i jest) nieodłącznie powiązana z utrzymaniem 
pokoju i  stabilności. Stąd ChRL wykazywała skłonność do podejmowania 
bardziej zdecydowanych działań, gdy zdawała sobie sprawę, że problem nu-
klearny może prowadzić do zachwiania stabilności (jak wiosną 1994 roku, 
gdy zaistniało ryzyko konfliktu USA z KRLD). Świadczyło to również o tym, 
że z  punktu widzenia chińskich interesów, celem było utrzymanie status 
quo (tj. utrzymanie reżimu KRLD), a nie denuklearyzacja jako taka86. Prio-
rytetowa z  punktu widzenia chińskich interesów bezpieczeństwa potrzeba 
utrzymania pokoju i stabilności w najbliższym sąsiedztwie sprawiła, że – gdy 
w maju 1994 roku okazało się, że Pjongjang i Waszyngton obrały konfronta-
cyjny kurs – Chiny przedłożyły plany wojskowego wsparcia Korei Północnej 
i wysłania 50–75 tys. żołnierzy na wypadek inwazji USA87.

W latach 90. Chiny postrzegały działania Korei Północnej prowadzące do 
eskalacji kryzysu nuklearnego jako element negocjacji z USA, a nie faktyczne 
dążenie do pozyskania broni nuklearnej. Ponadto Chiny zdawały się postrze-
gać denuklearyzację tylko jako jeden z elementów przyszłego zjednoczenia 
Korei, a więc problem, który powinien być uregulowany zwłaszcza przez oba 
państwa koreańskie i który nie będzie priorytetowy dla przyszłej sytuacji na 
Półwyspie i  w  regionie88. Aczkolwiek już w  1994  roku w  analizach Szang-
hajskiej Akademii Nauk Społecznych mówiono o tym, że potencjał nuklear-
ny i rakietowy KRLD stanowi „poważne zagrożenie dla wszystkich państw 
ościennych” oraz dla „pokoju i stabilizacji Azji Północno-Wschodniej, a na-
wet całego świata”89.

Rządy Hu Jintao (2003–2013) 

Drugi kryzys nuklearny na Półwyspie Koreańskim zbiegł się w czasie ze zmia-
ną władzy w Chinach. Zaognienie sporu amerykańsko-północnokoreańskie-
go wokół programu wzbogacania uranu na jesieni 2002  roku dostarczyło 
argumentów nowemu chińskiemu kierownictwu na czele z przewodniczą-
cym Hu Jintao i premierem Wen Jiabao, aby zmodyfikować dotychczasową 

85 S. S. Kim, The Making of China’s Korea Policy…, s. 393.
86 H. Lee, Rising China and…, s. 102.
87  North Korea Nuclear Crisis February 1993–June 1994, „GlobalSecurity.org”, http://

www.globalsecurity.org/military/ops/dprk_nuke.htm (dostęp: 31.05.2016).
88 J. Bayer, W. J. Dziak, op. cit., s. 186–187.
89 Cyt. za: ibidem, s. 226.
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postawę i przede wszystkim odejść od pasywności. Decyzja Korei Północnej 
o  wycofaniu się z  NPT była kolejnym sygnałem, że postawa biernego ob-
serwowania i trzymania „równego dystansu” wobec KRLD i USA nie przy-
niosła pożądanych efektów90. Krytycznie oceniono dotychczasowe założenie, 
że program nuklearny KRLD stanowi przede wszystkim element w negocja-
cjach z USA, a nie stanowi zagrożenia dla regionu91. Wyrazem poważnego 
traktowania problemu nuklearnego przez nowe chińskie kierownictwo była 
decyzja Hu Jintao z lutego 2003 roku, aby stanąć na czele Grupy Kierowni-
czej ds. Korei Północnej92.

O większej aktywności Chin w trakcie drugiego kryzysu nuklearnego zde-
cydował również kontekst stosunków z  USA, które zdecydowanie polepszy-
ły się w  wyniku zawiązania współpracy antyterrorystycznej po 11 września 
2001 roku i na tym tle kwestia koreańska jawiła się jako potencjalnie nowa plat-
forma współpracy między Pekinem i Waszyngtonem93. Utrzymanie stabilnych 
i kooperatywnych relacji z USA wpisywało się w nadrzędny cel Chin, jakim 
było i  jest, utrzymanie sprzyjającego otoczenia międzynarodowego dla osią-
gnięcia celów w polityce wewnętrznej. W tym sensie poparcie dla rozwiązania 
problemu północnokoreańskiego i stworzenie formuły rozmów sześciostron-
nych było również sposobem na wzmocnienie zaufania i współpracy z USA94. 
Ponadto istotne było to, że w 2003 roku USA bezpośrednio zabiegały o wspar-
cie Chin w rozładowaniu kryzysu metodami wielostronnymi w odróżnieniu od 
sytuacji w latach 90., kiedy USA promowały rozwiązania bilateralne. Ponadto 
na przełomie 2002 i 2003 roku USA były skoncentrowane przede wszystkim na 
Bliskim Wschodzie, co stworzyło określone możliwości dla Chin95.

Najczęściej wskazywaną przez badaczy przyczyną zmiany stanowiska 
ChRL wobec problemu nuklearnego na Półwyspie Koreańskim były obawy 
odnoszące się do wymiaru bezpieczeństwa. Poważną różnicą między sy-
tuacją w 2003  roku a  sytuacją w 1994  roku było to, że USA wydawały się 

90 Ibidem, s. 235–236.
91 J. Fei, Asian Views of the North Korea Crisis and U.S. Policy, Washington 2003, s. 17.
92  B. Gill, A. Thompson, A Test for Beijing: China and the North Korean Nuclear Quan-

dary, Washington 2003, s. 4.
93  M. Liu, China and the North Korean Crisis: Facing Test and Transition, „Pacific Affa-

irs” 2003, t. 76, nr 3, s. 362.
94  X. He, North Korean Nuclear Issue in Sino-American Relations: A Chinese Perspective, 

„The Quarterly Journal of Defense Policy Studies” 2007, t. 77, s. 74.
95  J. Paltiel, China and the North Korean Crisis: The Diplomacy of Great Power Transition, 

[w:] North Korea’s Second Nuclear Crisis and Northeast Asian Security, T.-H. Kwak,  
S.-H. Joo (red.), Aldershot 2013, s. 98.
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przygotowane na przeprowadzenie akcji militarnej wobec KRLD bez popar-
cia RB ONZ96. Wzajemne prowokacje i  potencjalny konflikt między USA 
a KRLD stworzyły realne zagrożenie dla stabilności regionalnej postrzega-
nej przez Chiny jako kluczowy warunek dla dalszej modernizacji kraju, stąd 
chińscy przywódcy zdecydowali się na aktywne działania na rzecz mediacji 
w  sporze97. Christopher Twomey argumentuje, że proaktywna dyplomacja 
Chin w drugim kryzysie nuklearnym była nastawiona na uniknięcie i po-
wstrzymanie prowokacji KRLD, utrzymanie status quo i wyeliminowanie za-
grożenia regionalnej proliferacji nuklearnej98. Zdaniem Liu Minga, w chiń-
skich kręgach decyzyjnych narastała również świadomość, że nuklearna 
Korea Północna mogłaby w przyszłości być skłonna szantażować Chiny i dą-
żyć do ograniczenia wpływów chińskich na Półwyspie, co z kolei mogłoby 
być wykorzystane przez USA99.

Wyraźna zmiana w polityce zagranicznej Chin w porównaniu z pierwszym 
kryzysem nuklearnym była również konsekwencją zachodzącej od końca lat 
90. ewolucji w postrzeganiu tożsamości państwa (guojia shenfen) przez chiń-
skie elity i tego, jaką rolę przewidziano dla rosnących w siłę Chin we współ-
czesnym świecie. Przełożyło się to na przechodzenie Chin od „ostrożnego 
państwa dostosowującego się” (cautious accommodator) do „aktywnego kon-
struktora” (active constructor), od państwa działającego w zgodzie z taoguang 
yanghui do fuzeren daguo (odpowiedzialne wielkie mocarstwo)100. Anne Wu 
przykładowo stwierdza, że „Chiny zdecydowanie odeszły od tradycyjnej low- 
-profile diplomacy” i „to zdecydowanie wyraźne kontrastowało z podejściem 
widza (onlooker approach) stosowanym w pierwszym kryzysie”101. Jak zazna-
czył Zhu Feng, decyzja władz ChRL o mediacji w drugim kryzysie nuklear-
nym była decydującym momentem dla chińskiej dyplomacji. Był to sygnał, 
że Chiny zamierzają być bardziej aktywne i bardziej pewne siebie w wysił-
kach dyplomatycznych, zamierzają konstruktywnie wykorzystywać rosnące 

96  G. Rozman, Strategic Thinking about the Korean Nuclear Crisis: Four Parties Caught 
between North Korea and the United States, New York 2011, s. 103.

97  S. S. Kim, China’s Conflict – Management Approach to the Nuclear Standoff on the 
Korean Peninsula, „Asian Perspective” 2006, t. 30, nr 1, s. 12–16.

98  Ch. Twomey, Explaining Chinese Foreign Policy toward North Korea: Navigating be-
tween the Scylla and Charybdis of Proliferation and Instability, „Journal of Contem-
porary China” 2008, t. 17, nr 56, s. 401–423.

99 M. Liu, op. cit., s. 363.
100  H. Lee, China in the North..., s. 326–331. 
101 A. Wu, op. cit., s. 36.
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wpływy w stosunkach międzynarodowych i odgrywać pozytywną rolę dy-
plomatyczną w najbliższym otoczeniu102.

Gdy coraz więcej wskazywało, że za kryzys nuklearny odpowiada przede 
wszystkim Korea Północna, Chiny zrozumiały, że dalszy sprzeciw wobec zde-
cydowanego kursu USA mija się z celem i należy wykazać się własną inicja-
tywą i aktywniej mediować między stronami, aby mieć jak największy wpływ 
na rezultat rozmów103. W celu przekonania Korei Północnej do rozmów wie-
lostronnych, Chiny naprzemiennie stosowały różnego rodzaju formy nacisku 
i pozytywnych bodźców. W atmosferze amerykańskiej inwazji na Irak Chiń-
czycy przekonywali, że Koreańczycy powinni powstrzymać się przed prowo-
kowaniem Amerykanów, gdyż może to doprowadzić do pogorszenia stosun-
ków ChRL z KRLD104. Aby skłonić Pjongjang do rozmów trójstronnych, na 
początku marca 2003 roku, na trzy dni Chiny odcięły dostawy ropy naftowej 
do Korei Północnej, tłumacząc to problemami technicznymi. O dyplomatycz-
nym zaangażowaniu Chin świadczyło odbycie 60 spotkań z północnokore-
ańskim kierownictwem i przesłanie ponad 50 wiadomości między Waszyng-
tonem a Pjongjangiem dla zaaranżowania rozmów w kwietniu 2003 roku105. 
Niepowodzenie rozmów trójstronnych nie zniechęciło Chin, które przystąpi-
ły do formowania szerszej formuły sześciostronnej. Lipcowa wizyta Dai Bing-
guo w  Pjongjangu, w  trakcie której przekazał Kim Dzong Ilowi list od Hu 
Jintao z zapewnieniami o wsparciu gospodarczym i dyplomatycznym w kon-
tekście sporów z USA, ostatecznie przekonała władze KRLD do przystąpienia 
do rozmów sześciostronnych106. 

Chińska próba zaradzenia kryzysowi nuklearnemu była przejawem ro-
snących wpływów ChRL w stosunkach międzynarodowych i chęci odgry-
wania roli „odpowiedzialnego współudziałowca” (responsible stakeholder). 
Była to również odpowiedź na rosnące oczekiwania Zachodu i państw re-
gionu, które od dłuższego czasu apelowały o większe zaangażowanie Pe-
kinu. Wskazuje się, że powołanie rozmów sześciostronnych było przeło-
mowym momentem w  historii dyplomacji ChRL, która nigdy wcześniej 

102  F. Zhu, Shifting Tides: China and North Korea, „China Security” 2006, nr 4, s. 45.
103  I.-T. Hyun, Second North Korean Nuclear Crisis: Resolution or Catastrophe?, „Korea 

Focus” 2003, t. 11, nr 5, s. 66–67.
104  J. S. Park, Inside Multilateralism: The Six-Party Talks, „The Washington Quarterly” 

2005, t. 28, nr 4, s. 83.
105 M. Liu, op. cit., s. 358–359.
106  S. S. Kim, Sino-North Korean Relations in the Post-Cold War World, [w:] North Korea: 

The Politics of Regime Survival, Y. Whan Kihl, N. Kim (red.), Armonk 2005, s. 190.
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nie podjęła się tak intensywnych działań na rzecz rozwiązania trudnego 
problemu regionalnego, w  którym sama nie była bezpośrednią stroną107. 
Część badaczy liczyła, że wraz z  postępami dojdzie do instytucjonaliza-
cji rozmów, a tym samym powstania mechanizmu bezpieczeństwa w Azji 
Północno-Wschodniej108. Andrew Scobell twierdzi, że lata 2003–2004 były 
okresem największego wpływu Chin na Koreę Północną w kontekście pro-
blemu nuklearnego109.

W  trakcie kolejnych rund negocjacyjnych Chiny podejmowały różne 
działania na rzecz stymulowania dialogu: przedstawiały propozycje roz-
wiązania sporów, pośredniczyły między zwaśnionymi stronami, korzystały 
z  prawa gospodarza, organizowały regularne wizyty swoich dyplomatów 
w stolicach państw – stron negocjacji110. Choć przy istotnym udziale Chin 
udało się przyjąć ważne dla procesu negocjacyjnego porozumienia w 2005 
i 2007 roku, to od samego początku negocjacji Pekin napotykał na proble-
my wynikające z nieustępliwej postawy KRLD i USA111. Larry Niksch kry-
tycznie stwierdza, że w trakcie pierwszych trzech rund rozmów Chiny były 
skoncentrowane przede wszystkim na krytyce posunięć administracji Busha. 
Zdaniem amerykańskiego eksperta w trakcie całego procesu negocjacyjnego 
Chińczycy, co prawda deklaratywnie popierali dążenie do denuklearyzacji, 
ale w trakcie rozmów kierowali się interesem utrzymania stabilności Korei 
Północnej traktowanej jako strefa buforowa oddzielająca terytorium Chin od 
Korei Południowej i stacjonujących tam amerykańskich sił112.

Wbrew często powtarzanej przez Chiny narracji, że najpoważniejszą 
przeszkodą w  postępach rozmów sześciostronnych było stanowisko USA, 
najistotniejszym problemem okazała się nieprzejednana postawa Korei Pół-
nocnej. Pierwszy test nuklearny KRLD z października 2006 roku uzmysłowił 
Chinom skalę wyzwań związanych z północnokoreańskim problemem nu-
klearnym. Według Zhang Liangui, największą ofiarą próby nuklearnej były 
Chiny i zainicjowane przez nie rozmowy sześciostronne. Zhang twierdzi, że 

107  S. L. Shirk, China: Fragile Superpower, New York 2008, s. 123.
108  P. van Ness, Designing a Mechanism for Multilateral Security Cooperation in Northeast 

Asia, „Asian Perspective” 2008, t. 32, nr 4, s. 107–126.
109  A. Scobell, China and North Korea: From Comrades-in-Arms To Allies At Arm’s 

Length, Carlisle 2004, s. 10.
110  C.-J. Lee, A Troubled Peace: U.S. Policy and the Two Koreas, Baltimore 2006, s. 238–

256.
111 G. Rozman, Strategic Thinking about..., s. 107–114.
112  L. A. Niksch, China’s Policies toward North Korea’s Nuclear and Missile Programs, „In-

ternational Journal of Korean Unification Studies” 2015, t. 24, nr 2, s. 1–40.
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pierwszy test nuklearny nieodwracalnie zmienił stosunki Pekinu z Pjongjan-
giem, gdyż pokazał, że Korea Północna ma większe możliwości kształtowa-
nia przyszłych relacji i  jest trudniejsza do kontrolowania113. Zdaniem Zhu 
Fenga, już test rakietowego pocisku balistycznego dalekiego zasięgu z lipca 
2006 roku uderzył w wiarygodność ChRL jako mediatora i pokazał, że KRLD 
nie uwzględnia w swojej polityce kwestii bezpieczeństwa Chin114. W opinii 
badacza, po próbie nuklearnej, będącej „policzkiem wymierzonym w twarz 
Chin”, Pekin „stracił cierpliwość”115. Świadectwem tego były bezpreceden-
sowe słowa krytyki chińskich władz i poparcie rezolucji RB ONZ nr 1718, 
która potępiała test, zakazywała kolejnych prób, wzywała KRLD do powrotu 
do rozmów sześciostronnych i nakładała na reżim sankcje116. Należy jednak 
nadmienić, że po pewnym czasie Chiny podjęły działania na rzecz złagodze-
nia sankcji117. 

W konsekwencji pierwszej próby atomowej doszło do zbliżenia stanowisk 
Chin i USA w kwestii nuklearnej oraz zdecydowanego ochłodzenia stosun-
ków ChRL z KRLD. W zaistniałej sytuacji utrzymanie przez Chiny roli me-
diatora było utrudnione i od końca 2006 roku istotniejsze znaczenie w kon-
tekście dyplomatycznych prób rozwiązania problemu nuklearnego miały 
dwustronne rozmowy USA z KRLD (aczkolwiek część z nich odbywała się 
w Pekinie). Poważne zaangażowanie Chin w przeforsowaniu porozumienia 
z lutego 2007 roku było ostatnim udanym przedsięwzięciem Państwa Środka 
w ramach rozmów sześciostronnych118. Z perspektywy czasu wydaje się, że 
gwoździem do trumny formuły wielostronnej był drugi test nuklearny Korei 
Północnej z maja 2009 roku.

Po teście nuklearnym z maja 2009 roku, który spotkał się z oficjalną kry-
tyką Chin (ale nie tak wyraźną w przekazie jak w 2006 roku) i poparciem 
rezolucji RB ONZ nr  1874119, wielu chińskich ekspertów skłaniało się ku 
wywarciu jak największej presji na Koreę Północną i ostatecznemu odejściu 
od, i  tak nadwątlonej, relacji sojuszniczej i  traktowania KRLD jako strefy 
buforowej. Krytycy kolejnych posunięć nuklearnych Pjongjangu twierdzi-

113 L. Zhang, Coping with a Nuclear North Korea, „China Security” 2006, s. 2–18.
114 F. Zhu, op. cit., s. 36–38.
115 Ibidem, s. 38, 48.
116  G. Gu, China’s Policy toward the DPRK’s Nuclear and Missile Programs, [w:] China and 

North Korea: Strategic and Policy Perspectives from a Changing China, C.P. Freeman 
(red.), New York 2015, s. 161.

117 H. Lee, Rising China and…, s. 99.
118 F.-P. van der Putten, China: Learning to…, s. 68–69.
119 G. Gu, op. cit., s. 162.
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li, że testy nuklearne stanowią coraz istotniejsze zagrożenie dla Chin i stąd 
Pekin powinien ściślej współpracować z Waszyngtonem w celu rozwiązania 
problemu120. Mimo powyższych sygnałów ze środowiska eksperckiego, chiń-
skie kierownictwo wyraziło poparcie dla utrzymania linii „nie dla wojny, nie 
dla chaosu, nie dla broni nuklearnej”, potwierdzając tym samym porządek 
priorytetów w  chińskiej polityce wobec Korei Północnej121. Konsekwencją 
przyjęcia powyższych założeń były podejmowane po teście nuklearnym 
w  2009  roku próby oddzielenia północnokoreańskiego problemu nuklear-
nego od całokształtu stosunków dwustronnych i działania na rzecz wzmoc-
nienia więzi, głównie na polu gospodarczym122. Wyrazem chińskiego zainte-
resowania stabilnością reżimu było natychmiastowe poparcie dynastycznej 
sukcesji władzy w  Korei Północnej po śmierci Kim Dzong Ila w  grudniu 
2011 roku123.

Rządy Xi Jinpinga (2013–2016) 

Podobnie jak za rządów Hu Jintao, również kierownictwo chińskie na cze-
le z  Xi Jinpingiem, wkrótce po objęciu władzy, stanęło przed wyzwaniem 
kolejnego kryzysu nuklearnego na Półwyspie Koreańskim. Mimo wyraź-
nych przestróg Pekinu, w lutym 2013 roku Korea Północna przeprowadziła 
trzecią próbę nuklearną, w  odpowiedzi na co ChRL poparła rezolucję RB 
ONZ nr 2094 i podjęła działania wskazujące na większą dbałość przy im-
plementacji jej postanowień124. Kolejny test nuklearny wzmocnił głosy tych 
ekspertów chińskich, którzy od dłuższego czasu sugerowali zmianę polity-
ki wobec KRLD i większe skupienie się na denuklearyzacji125. Północnoko-

120 H. Lee, Rising China and…., s. 103.
121 Ibidem, s. 104.
122  Potwierdzeniem tego kierunku była wizyta premiera Wen Jiabao w  Pjongjangu 

w październiku 2009 roku (pierwsza od 18 lat wizyta chińskiego premiera w Korei 
Północnej), w  trakcie której Chińczycy zaoferowali wielomilionowy pakiet umów 
gospodarczych. Szerzej o  polityce ChRL wobec Półwyspu Koreańskiego w  latach 
2009–2012: O. Pietrewicz, U źródeł stanowiska Chińskiej Republiki Ludowej wobec 
Półwyspu Koreańskiego w świetle wydarzeń z lat 2009–2012, [w:] Półwysep Koreański. 
Wyzwania i zagrożenia, J. Rowiński, O. Pietrewicz (red.), Toruń 2013, s. 243–283.

123  A. Cathcart, China and the North Korean Succession, „China-North Korea Dossier” 
2012, nr 1.

124 H. Lee, Rising China and…, s. 104–105.
125  Zob. np. Y. Deng, China should abandon North Korea, „Financial Times”, 27.02.2013, 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9e2f68b2-7c5c-11e2-99f0-00144feabdc0.html 
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reański problem nuklearny trafił również na agendę szczytu przywódców 
Chin i USA w 2013 roku, gdy Xi Jinping zasugerował Barackowi Obamie, że 
jednym z potencjalnych obszarów współpracy w ramach „nowego rodzaju 
stosunków między wielkimi mocarstwami” (xinxing daguo guanxi) mógłby 
być Półwysep Koreański126. Nierozwiązany problem nuklearny na Półwyspie 
Koreańskim ma również istotne znaczenie w kontekście szeroko komento-
wanego jeszcze pełniejszego odchodzenia chińskiej polityki zagranicznej za 
rządów Xi Jinpinga od maksymy taoguang yanhui127.

Poza problemem nuklearnym zaniepokojenie chińskich władz wzbudza 
proces konsolidacji władzy przez Kim Dzong Una, który nie zawahał się usu-
nąć osób silnie powiązanych z Chinami, takich jak Jang Song Thaek. O ile 
za czasów Kim Dzong Ila, mimo kolejnych kryzysów nuklearnych, Chiny 
podtrzymywały regularne kontakty (w tym na najwyższym szczeblu) z Koreą 
Północną, o tyle za rządów Kim Dzong Una zostały one znacznie ograniczo-
ne i, jak dotąd, nie doszło do spotkania północnokoreańskiego przywódcy 
z Xi Jinpingiem. Co ważne, nawet gdy dochodzi do istotnych wizyt chińskich 
przedstawicieli w Pjongjangu, to mają one ograniczony wpływ na dalsze po-
sunięcia Korei Północnej. Jako przykład można wskazać wizytę chińskiej de-
legacji na czele z Liu Yunshanem w październiku 2015 roku, która nie znie-
chęciła Korei Północnej do przeprowadzenia kolejnej próby nuklearnej128.

Mając na uwadze wcześniejsze kroki ChRL ukierunkowane na popra-
wę stosunków z  KRLD, próba nuklearna ze stycznia i  rakietowa z  lutego 
2016 roku mogły być zaskoczeniem dla władz w Pekinie. Testy pokazały, że 
brak kontroli i  niepewność co do dalszych posunięć Pjongjangu stanowią 
najpoważniejszy problem w  północnokoreańskiej polityce ChRL. Ponadto 
prowokacyjne posunięcia KRLD uruchamiają, niepożądane z punktu widze-
nia Pekinu, reakcje pozostałych państw. Rozwój północnokoreańskiego po-
tencjału nuklearnego i rakietowego uzasadnia wzmocnienie zaangażowania 

(dostęp: 31.05.2016). Szerzej na temat dyskursu akademicko-eksperckiego w ChRL 
dotyczącego Korei Północnej: O. Pietrewicz, Korea Północna w dyskursie akademicko- 
-eksperckim w Chinach, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2016, 
t. 52, nr 1, s. 303–321.

126  B. Glosserman, A ‘New Type of Great Power Relations’? hardly, „PacNet” nr 40, Paci-
fic Forum CSIS, 10.06.2013.

127  China Reassesses Value of N.K. as Strategic Leverage, „Korea Herald”, 03.11.2015, 
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20151103001145 (dostęp: 31.05.2016).

128  A. Cathcart, The New Normal: Liu Yunshan in Pyongyang, „Sino-NK”, 18.10.2015, 
http://sinonk.com/2015/10/18/the-new-normal-liu-yunshan-in-pyongyang/ (do-
stęp: 31.05.2016).
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USA w ramach tzw. „zwrotu” ku Azji i Pacyfikowi, a szczególnie niepokojąca 
z  punktu widzenia ChRL jest zapowiedź rozpoczęcia negocjacji Korei Po-
łudniowej z  USA na temat rozlokowania elementów rakietowego systemu 
antybalistycznego THAAD129.

Wyrazem niezadowolenia i  ostrzejszego stanowiska Chin za rządów Xi 
Jinpinga wobec Korei Północnej było poparcie na początku marca 2016 roku 
rezolucji RB ONZ nr 2270, która nałożyła dodatkowe sankcje, w tym obejmu-
jące po raz pierwszy import części surowców mineralnych z Korei Północnej. 
Chiny, będące głównym (i niemal jedynym) odbiorcą północnokoreańskich 
surowców, zadeklarowały pełną implementację postanowień rezolucji. Fak-
tyczne wdrożenie sankcji wiązałoby się ze znacznymi stratami dla północ-
nokoreańskiej gospodarki, w  której sprzedaż surowców odpowiada za ok. 
60% wartości eksportu. Aczkolwiek na chwilę obecną nie należy przeceniać 
chińskich deklaracji, gdyż w przeszłości Chiny niechętnie wywiązywały się 
z zobowiązań w obawie przed tym, że zachwieją one stabilnością północno-
koreańskiego reżimu. Niezależnie od tego, tak wyraźne poparcie ChRL dla 
najnowszej rezolucji jest godne odnotowania i pokazuje Korei Północnej, że 
na dobre utraciła poparcie najbardziej krytycznego wobec sankcji państwa. 
Należy brać również pod uwagę, że Chiny poparły tak poważne sankcje, aby 
uzyskać dodatkowy wpływ na Koreę Północną i, w zależności od dalszych 
posunięć Pjongjangu, mniej lub bardziej restrykcyjnie wywiązywać się z po-
stanowień rezolucji130.

Podsumowanie 

Jako stali członkowie RB ONZ i mocarstwa nuklearne, Chiny i USA podzie-
lają wspólne interesy i zobowiązania w zakresie przeciwdziałaniu prolifera-
cji broni masowego rażenia. Pod tym względem denuklearyzacja Półwyspu 
Koreańskiego jawi się jako wspólny cel Pekinu i Waszyngtonu, co potwier-
dzają deklaracje obu stron. Mimo zauważalnej na pewnych etapach różnicy 
zdań, dzięki wysiłkom Chin i USA udało się doprowadzić do zainicjowania 
rozmów sześciostronnych oraz przeforsowania na ich forum porozumień 

129  K.-H. Lee, North Korea’s Fourth Nuclear Test and China´s Policy on North Korea, Ko-
rea Institute for National Unification, Seoul, 15.01.2016.

130  A. Berger, From Paper to Practice: The Significance of New UN Sanctions on North 
Korea | Arms Control Association, Arms Control Association, May 2016, https://
www.armscontrol.org/ACT/2016_05/Features/From-Paper-to-Practice-The-Signif-
icance-of-New-UN-Sanctions-on-North-Korea (dostęp: 31.05.2016).
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w 2005 i 2007 roku, które są uznawane za istotne wytyczne dla przyszłego 
rozwiązania problemu nuklearnego. Przy okazji kolejnych prób nuklearnych 
i  rakietowych Korei Północnej oba mocarstwa wyrażały sprzeciw wobec 
kolejnych prowokacji i popierały stosowne rezolucje Rady Bezpieczeństwa. 
Przedstawiona w niniejszym artykule ewolucja polityki Chin i USA wobec 
północnokoreańskiego problemu nuklearnego pokazuje jednak, że na róż-
nych etapach strony preferowały inne rozwiązania. ChRL skłaniała się ku 
koncyliacyjnym rozstrzygnięciom w drodze konsultacji i dialogu, choć w sy-
tuacjach kryzysowych nie stroniła od wywierania różnego rodzaju nacisków 
na Koreę Północną. W  przypadku USA (poza najbardziej koncyliacyjnym 
etapem administracji Clintona) najczęściej preferowano podejście bazują-
ce na nakładaniu sankcji i wywieraniu takiej presji, która ostatecznie skłoni 
północnokoreańskie władze do porzucenia programów nuklearnego i rakie-
towego. Różny stosunek do popierania i implementacji sankcji był tym, co 
na przestrzeni lat najbardziej różniło Pekin i  Waszyngton. W  trakcie nie-
mal 25 lat, jakie minęły od wybuchu pierwszego kryzysu nuklearnego na 
Półwyspie Koreańskim, ChRL i USA przetestowały różne podejścia wobec 
Korei Północnej i żadne nie okazało się skuteczne. Niepowodzenia ostatnich 
lat w przebiegu dialogu nuklearnego świadczą o tym, że negocjacje z takim 
państwem jak KRLD nie mogą ograniczać się do nieustannej presji dyploma-
tycznej, sankcji i gróźb, gdyż nie przynoszą pożądanych rezultatów. Równo-
cześnie jakiekolwiek łagodzenie stanowisk wobec Korei Północnej powinno 
być uzależnione od bardziej ugodowej postawy Pjongjangu, o co w ostatnich 
latach bardzo trudno. Z tego względu cel denuklearyzacji wydaje się bardziej 
odległy niż kiedykolwiek. Pozostawienie Korei Północnej samej sobie wydaje 
się jednak zbyt ryzykowne, zważywszy na liczne interesy, jakie Chiny i USA 
mają w tej części świata.
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Wprowadzenie 

Blisko 40 lat temu Stany Zjednoczone Ameryki i Chińska Republika Ludo-
wa nawiązały oficjalne stosunki dyplomatyczne, rozpoczynając „nowy etap” 
w  relacjach dwustronnych. Postępująca od lat 80. XX wieku normalizacja 
stosunków amerykańsko-chińskich dała początek stabilnemu dialogowi po-
litycznemu, dynamicznej współpracy handlowej, jak również regularnym 
konsultacjom w  zakresie rozwiązywania problemów globalnych, szczegól-
nie proliferacji broni masowego rażenia i zmian klimatycznych. Ewoluujące 
stosunki amerykańsko-chińskie nie są jednak wolne od licznych problemów 
i rozbieżności. Charakterystyczna dla relacji USA–Chiny jest ich niejedno-
znaczność. Deklarowane strategiczne partnerstwo obarczone jest wzajemną 
nieufnością. Strony wykazują sporą trudność w  odczytywaniu szczerości 
intencji partnera. Amerykanie wątpią w  chińską harmonijną (pokojową) 
współpracę, utrzymując, że Państwo Środka dąży do dominacji nad regio-
nem Azji i Pacyfiku, z kolei Chińczycy uważają, że strategia USA ma na celu 
minimalizowanie udziału czynnika chińskiego na świecie.

Celem artykułu jest przybliżenie charakteru relacji łączących Stany 
Zjednoczone oraz Chiny, określenie czynników warunkujących współpra-
cę amerykańsko-chińską, jak również tych, które powodują kontrowersje 
w  relacjach dwustronnych i  zbliżają państwa do konfrontacji. W  artykule 
wykorzystano następujące metody badawcze: historyczną, ilościową, ana-
lizy oraz ekstrapolacji. Artykuł składa się z  4 części, mianowicie wprowa-
dzenia, obszaru współpracy amerykańsko-chińskiej, obszaru rywalizacji 
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amerykańsko-chińskiej oraz podsumowania. Tekst kończy wykaz bibliogra-
fii. Badania nad problematyką stosunków amerykańsko-chińskich prowa-
dzone są przez liczne ośrodki naukowo-badawcze tak w Polsce, jak i zagrani-
cą. Na gruncie polskich badań na szczególną uwagę zasługują prace Edwarda 
Haliżaka, Bogdan Góralczyka, Justyny Szczudlik, Katarzyny Hołdak oraz 
Przemysława Pacuły. 

Obszary współpracy 

Na przełomie lat 70. i 80 ubiegłego wieku Chiny rozpoczęły proces reform 
gospodarczych, które stały się początkiem budowy ekonomicznej potęgi 
Państwa Środka. Zapoczątkowana przez Denga Xiaopinga strategia otwar-
cia w stosunkach zewnętrznych doprowadziła do ogromnego wzrostu eko-
nomicznego, który w nowym tysiącleciu osiągnął dwucyfrowy wynik1. Dziś 
Chiny, obok Stanów Zjednoczonych, są najważniejszym podmiotem gospo-
darczym świata.

Normalizacja stosunków amerykańsko-chińskich, rozpoczęta od wizy-
ty w Chinach prezydenta Richarda Nixona w lutym 1972 roku, umożliwiła 
państwom podjęcie współpracy gospodarczej. Pierwszą umowę handlową 
USA i Chiny podpisały 7 lipca 1979 roku, na mocy której Pekin otrzymał 
klauzulę największego uprzywilejowania, co oznaczało dostęp do amerykań-
skiego rynku na zasadach krajów należących do Układu Ogólnego w sprawie 
Ceł i Handlu. W 1980 roku Chiny zapewniły preferencyjne warunki dla na-
pływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich ze Stanów Zjednoczonych, 
a  w  1984  roku dla transferu technologii i  rozwoju handlu produktami 
high-tech2. Wymiana handlowa między 1979 a  1985  rokiem utrzymywała 
się na poziomie 20%3. Pozytywnie kształtujące się relacje gospodarcze uległy 
pogorszeniu na skutek wydarzeń na Placu Tian’anmen. Stany Zjednoczone 
zawiesiły wówczas klauzulę największego uprzywilejowania, nałożyły sank-
cje na sprzedaż technologii wojskowej, jak również zrezygnowały ze spo-
tkań organizowanych na najwyższym szczeblu. Przyczyniło się to do spadku 

1 Za: data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG (dostęp: 21.05.2016).
2  T. Białowąs, M. Kąkol, Wymiana handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami w la-

tach 1978–2008, [w:] Militarne i gospodarcze determinanty państwowości azjatyckiej, 
J. Marszałek-Kawa (red.), Toruń 2010, s. 298–299.

3  Za: Y. Qixiang, The United States, [w:] China’s Foreign Trade, Z. Peiji, R.W. Huene-
mann (red.), Lantzville 1989, s. 80. 
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wartości amerykańskiego eksportu do Chin z 5,8 mld dolarów w 1989 roku 
do 4,8 mld dolarów w 1990 roku4. 

Sytuacja uległa poprawie na początku lat 90. XX wieku, po wyborach 
prezydenckich w  USA wygranych przez Billa Clintona. Wymiana handlo-
wa zaczęła rosnąć, co było niewątpliwie związane z wprowadzeniem w życie 
postanowień Rundy Urugwajskiej GATT, które zakazywały lub ogranicza-
ły możliwości stosowania w handlu międzynarodowym barier pozataryfo-
wych5. Przyjęcie Chin do Światowej Organizacji Handlu w 2001 roku dało 
kolejny asumpt do zacieśniania stosunków handlowych nie tylko z  USA. 
Stany Zjednoczone wspierały chińskie aspiracje do WTO, zgodnie z  zało-
żeniem, że integracja Państwa Środka z  międzynarodowymi instytucjami 
handlowymi przyczyni się do dalszego rozwoju i stabilizacji Chin, a najważ-
niejsze – utrwali jej otwartość i wolnorynkowy charakter6. Jest to element 
długofalowej strategii Stanów Zjednoczonych względem Chin, której celem 
jest ewolucja chińskiego systemu polityczno-gospodarczego, stworzenie za-
możnego społeczeństwa, które stanie się bliższe amerykańskiemu. 

Obecnie amerykańsko-chińskie stosunki handlowe, po blisko czterech 
dekadach, wskazują silne współzależności. Wartość amerykańsko-chińskie-
go handlu w  2014  roku wyniosła 591  mld dolarów – warto przypomnieć 
w tym miejscu, że państwa w 1979 roku zaczynały wymianę od 2 mld dola-
rów7. Aktualnie Chiny są drugim największym partnerem handlowym USA, 
natomiast USA jest pierwszym dla Chin8. Amerykańskie firmy w 2013 roku 
zainwestowały w ChRL w sumie 364 mld dolarów, natomiast chińskie fir-
my w Stanach Zjednoczonych między rokiem 2000 a czwartym kwartałem 
2015 roku zainwestowały 62,9 mld dolarów9. 

Wysoka dynamika wymiany handlowej między państwami nie jest jednak 
wolna od zagrożeń, szczególnie niebezpiecznych dla Stanów Zjednoczonych. 

Jednym z istotniejszych problemów, z którymi mierzą się Stany Zjednoczo-
ne jest pogłębiający się deficyt handlowy, będący efektem nadwyżki importu 

4 Za: T. Białowąs, M. Kąkol, op. cit., s. 299–300.
5 Ibidem, s. 300.
6  E. Haliżak, Stosunki amerykańsko-chińskie. Partnerzy czy rywale XX I wieku?, „Azja 

i Pacyfik” 2001, nr 4, s. 47.
7  Za: W. M. Morrison, China–U.S. trade issues, Congressional Research Center, 

15.12.2015. 
8  Top ten trading partners of the China mainland, ChinaDaily.com.cn, http://www.chi-

nadaily.com.cn/bizchina/2014-02/19/content_17290565.htm (dostęp: 22.05.2016).
9  Tracking Chinese investment in the U.S., China Investment Monitor, http://rhg.com/

interactive/china-investment-monitor (dostęp: 22.05.2016).
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z Chin do USA nad amerykańskim eksportem do Chin. Wzrost deficytu rośnie 
w tempie 21% rocznie od czasu przystąpienia Chin do Światowej Organizacji 
Handlu10. Wei Li twierdzi, że jedną z przyczyn dysproporcji w amerykańsko- 
-chińskim bilansie handlowym jest różnica w strukturze gospodarek państw, 
jak również relacje kursowe pomiędzy yuanem a dolarem11. Dla Stanów Zjed-
noczonych sporym problemem jest stale zaniżany, pomimo aprecjacji, kurs 
chińskiej waluty. Według niektórych źródeł, kurs yuana jest zaniżany o około 
15–40%12. Sztucznie niedoszacowana chińska waluta powoduje niezwykle tani 
eksport chińskich towarów, z którym amerykańskim producentom jest bardzo 
trudno konkurować13. Pogłębiający się deficyt handlowy w relacjach amery-
kańsko-chińskich negatywnie odbija się na amerykańskim rynku pracy. We-
dług R. Scotta, w  latach 2001–2007 zatrudnienie w  Stanach Zjednoczonych 
spadło o 2 mln 295 tys.14. Szczególnie odbiło się to na sektorze elektronicznym 
i komputerowym. Co więcej, zanotowano również spadek wynagrodzeń osób 
zatrudnionych w sektorze przemysłowym o około 19,4 mld dolarów (porów-
nując je do sytuacji równowagi bilansu handlowego)15. 

Obok braku równowagi w amerykańsko-chińskim bilansie handlowym, 
drugim palącym problemem w relacjach dwustronnych państw jest zadłu-
żenie Stanów Zjednoczonych wobec Chin. Państwo Środka jest właścicielem 
amerykańskich publicznych i prywatnych papierów wartościowych, wlicza-
jąc do nich m.in. papiery wartościowe skarbu państwa czy akcje kapitałowe. 
Jak wskazuje Wayne M. Morrison, Chiny prześcignęły w 2008 roku Japonię 
w  ilości posiadania papierów wartościowych amerykańskiego skarbu pań-
stwa, których wartość w  lipcu 2015 roku wyniosła 1,24 bln dolarów16. Tak 
znaczne zadłużenie Stanów Zjednoczonych w Chinach może w przyszłości 
stać się instrumentem nacisku rządu chińskiego na amerykański. Z  dru-
giej strony, uwzględniając fakt, że dolary stanowią 70% chińskich rezerw 

10  Dane za: R. E. Scott, The China Trade Toll. Widespread wage suppression, 2 million 
jobs lost in the U.S., „Briefing Paper” 2008, nr 219, s. 4. 

11  W. Li, China–U.S. Economic Relations and the Trade Imbalance Issue, [w:] China–U.S. 
Relations Transformed: Perspectives and Strategic Interactions, S. Zhao (red.), Lon-
don–New York, s. 106–112.

12  Za: W. M. Morrison, China–U.S. Trade Issues, Congressional Research Service, Re-
port for Congress, 31.03.2009, s. 13.

13  K. Dumbaugh, China–U.S. Relations: Current Issues and Implications for U.S. Policy, 
Congressional Research Service, Report for Congress, 14.06.2006, s. 18.

14 Za: R. E. Scott, The China Trade Toll, s. 1.
15 Ibidem, s. 16.
16  W. M. Morrison, China–U.S. Trade Issues, Congressional Research Service, Report 

for Congress, 15.12.2015, s. 17.
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walutowych, a eksport towarów do USA wyniósł w 2010 roku blisko 364 mld 
dolarów, próba wywołania zapaści gospodarczej w USA rykoszetem odbiłaby 
się na gospodarce Państwa Środka17. 

Kontrowersyjną kwestię w relacjach amerykańsko-chińskich stanowi pro-
blem ochrony własności intelektualnej. Według amerykańskich kalkulacji, 
naruszanie przez Chiny amerykańskich praw autorskich oraz znaków handlo-
wych kosztuje amerykańskie przedsiębiorstwa blisko 2,5 mld dolarów18. Naj-
większe straty ponoszą korporacje muzyczne i  filmowe. Stany Zjednoczone, 
napominane przez rodzime przedsiębiorstwa, wielokrotnie podnoszą tę kwe-
stię na licznych spotkaniach z chińskimi partnerami. Władze Chin zapewniają, 
że poczyniono wiele na rzecz ochrony własności intelektualnej, tym niemniej 
wskazują, że brakuje wyrafinowanych narzędzi, które efektywnie radziłyby so-
bie ze wszelkimi próbami naruszania praw autorskich czy znaków handlowych. 

Bezpośredni związek z naruszeniami własności intelektualnej ma zagro-
żenie cybernetyczne emitowane przez Chiny. W 2013 roku Mandiant – ame-
rykańska firma zajmująca się bezpieczeństwem informacyjnym – opubliko-
wała raport, w którym udokumentowano 141 przypadków cybernetycznego 
szpiegostwa w 20 różnych, amerykańskich sektorach, którego źródłem miała 
być Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza19. Władze chińskie zaprzeczyły 
tezom opublikowanym w raporcie. Najczęściej celem szpiegostwa cyberne-
tycznego padają korporacje zbrojeniowe oraz przemysłowe. Zdaniem Prze-
mysława Pacuły, jest to pokłosiem zapóźnienia technologicznego Państwa 
Środka oraz ma związek z  trudnościami w  legalnym zakupie licencji oraz 
nowoczesnych technologii20. 

W  obliczu narastających problemów z  zakresu szeroko pojętego szpie-
gostwa cybernetycznego, USA i  Chiny powołały w  2013  roku U.S.–China 
Cyber Working Group, której zadaniem jest łagodzenie napięć powstających 
między państwami w  dziedzinie bezpieczeństwa informacyjnego. Efek-
tem współpracy było przyjęcie podczas wizyty Xi Jinpinga w Waszyngtonie 
w  dniach 24–25  sierpnia 2015  roku tzw. Porozumienia Cybernetycznego. 
Stany Zjednoczone i Chiny zgodziły się w nim na: wymianę informacji oraz 
pomoc w przypadkach złośliwej działalności cybernetycznej, powstrzymy-
wanie się od świadomego wspierania cybernetycznej kradzieży własności 

17  P. Pacuła, Duopol 2020? Stan relacji amerykańsko-chińskich i perspektywy ich rozwoju, 
s. 44.

18  Za: K. Dumbaugh, China–U.S. Relations: Current Issues and Implications for U.S. Po-
licy, s. 18.

19 W. M. Morrison, China–U.S. Trade Issues, s. 41.
20 Patrz: P. Pacuła, op. cit., s. 49.
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intelektualnej, promowanie właściwych zachowań w  przestrzeni cyberne-
tycznej oraz walkę z cyberprzestępczością21. 

Stany Zjednoczone i Chińska Republika Ludowa odgrywają kluczową rolę 
w  zakresie międzynarodowej współpracy na rzecz ograniczenia globalnego 
ocieplenia. Oba państwa wspólnie zużywają około 36% światowej energii oraz 
emitują blisko 40% dwutlenku węgla, pochodzącego z  użycia paliw kopal-
nych22. Nacisk społeczności międzynarodowej zaktywizował Chiny i USA do 
podjęcia dwustronnej współpracy celem ograniczenia emisji gazów cieplar-
nianych. Od 2006 roku USA i Chiny współpracują w ramach Dialogu Strate-
giczno-Ekonomicznego, który wypracował dziesięcioletni „Program Ramo-
wej Współpracy w  zakresie Energii i  Środowiska”. Państwa w  ramach tego 
programu zobowiązały się do podjęcia kooperacji w pięciu priorytetowych 
obszarach tj.: produkcji energii, transporcie, czystej wodzie, czystym powie-
trzu, ochronie terenów podmokłych i  innych obszarów naturalnych oraz 
energii odnawialnej. Szczególnie obiecująca wydaje się współpraca państw 
w obszarze odnawialnych źródeł energii. Stany Zjednoczone posiadają boga-
te doświadczenie w dziedzinie energii odnawialnej zaliczając do niej: wiatr, 
słońce, biomasę i źródła geotermalne, którym mogą dzielić się z chińskimi 
partnerami, coraz bardziej zainteresowanymi tą formą pozyskiwania energii, 
by tylko zwrócić uwagę, że w ostatnich latach Chiny stały się największym 
światowym odbiorcą paneli słonecznych oraz kolektorów słonecznych23. 

W sierpniu 2015 roku USA i Chiny przyjęły wspólne stanowisko doty-
czące zmian klimatycznych i  pogląd na nadchodzący Szczyt Klimatyczny 
w  Paryżu. Waszyngton zobowiązał się do obniżenia emisji gazów cieplar-
nianych o 26–28% do 2025 roku w stosunku do 2005 roku, Pekin natomiast 
zobowiązał się do redukcji emisji od 2030  roku i  „uczynienia wszystkiego 
co w ich mocy”, by szczyt emisji przypadł przed 203024. Państwa uznały ko-
nieczność pogłębiania współpracy w ramach funkcjonującej U.S.–China Cli-
mate Change Working Group, promowanie odnawialnych źródeł energii oraz 

21 J. W. Rollins, U.S.–China Cyber Agreement, CRS Insight, 06.10.2015, s. 1.
22  M. T. Cooke, Sustaining U.S.-China Cooperation in Clean Energy, Wilson Center, 

https://www.wilsoncenterokuorg/sites/default/files/US_China%20Cooperatin%20
in%20Clean%20Energy.pdf (dostęp: 26.05.2016).

23  Strengthening U.S.–China Climate Change and Energy Engagement – Recommenda-
tions for Leaders and Policymakers in the U.S. and China, https://www.nrdc.org/sites/
default/files/int_09021801a.pdf (dostęp: 26.05.2016).

24  J. P. Meltzer, U.S.–China Joint Presidential Statement on Climate Change: The Road 
to Paris and Beyond, http://www.brookings.edu/blogs/planetpolicy/posts/2015/09/
29-us-china-statement-climate-change-meltzer (dostęp: 26.05.2016).
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wyasygnowanie dodatkowych środków finansowych na rzecz krajów rozwi-
jających się, aby mogły wziąć odpowiedzialność za globalne ocieplenie25.

Obszar nauki jest kolejnym, w którym dostrzegalna jest ożywiona współ-
praca amerykańsko-chińska. W  roku akademickim 2014/2015 w  Stanach 
Zjednoczonych studiowało 304 040 tys. chińskich studentów, którzy stano-
wili 31,2% ogólnej liczby zagranicznych studentów uczących się na amery-
kańskich uczelniach26. W Chinach z kolei, w roku akademickim 2013/2014 
uczyło się 13,763 tys. amerykańskich studentów27.

Współczesne stosunki amerykańsko-chińskie są niezwykle intensywne. 
Państwa współpracują na wielu płaszczyznach, od politycznej po kulturową. 
Istnieją także liczne programy kooperacji miast, prowincji i stanów28, co zbli-
ża państwa na poziomie lokalnym. USA i Chiny utrzymują stałe kontakty na 
najwyższym szczeblu m.in. w  ramach Dialogu Strategiczno-Ekonomicznego, 
współpracy na forach licznych organizacji międzynarodowych, zwłaszcza Rady 
Bezpieczeństwa ONZ oraz szeregu innych, globalnych i regionalnych instytucji.

Obszary rywalizacji 

Stany Zjednoczone oraz Chińska Republika Ludowa są najważniejszymi pod-
miotami współczesnych stosunków międzynarodowych29. Oba państwa zali-
czane są do mocarstw globalnych, mających potężną siłę oddziaływania w róż-
nych obszarach życia międzynarodowego. Zarówno USA, jak i Chiny posiadają 
silne międzynarodowe aspiracje, które popychają je w kierunku rywalizacji. 

W ciągu ostatnich lat zauważalny jest wzrost aktywności i asertywności 
Chińskiej Republiki Ludowej w kontekście jej zaangażowania na świecie, jak 
i udziału w międzynarodowych instytucjach (globalnych i  regionalnych)30. 
Stało się to szczególnie widoczne w momencie objęcia stanowiska Przewod-
niczącego Chińskiej Republiki Ludowej przez Xi Jinpinga, który zrezygnował 

25  Na podstawie: U.S.–China Joint Presidential Statement on Climate Change, https://
www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/09/25/us-china-joint-presidential-state-
ment-climate-change (dostęp: 26.05.2016).

26  International Students in the United States, http://www.iie.org/Services/Project-Atlas/
United-States/International-Students-In-US#.V0b38OSbIwA (dostęp: 26.05.2016).

27  U.S. students studying overseas, http://www.iie.org/en/Services/Project-Atlas/United
-States/US-Students-Overseas#.V0b4DuSbIwA (dostęp: 26.05.2016).

28 E. Haliżak, op. cit., s. 45.
29 R. Foot, A. Walter, China, the United States, and Global Order, New York 2011. 
30  M. Cox, The USA, China and the rising Asia, [w:] U.S. Foreign Policy, M. Cox, D. Sto-

kes (red.), New York 2012, s. 259–274.
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z  idei propagowanej przez Jiang Zemina: „działaj zgodnie z aktualną sytu-
acją, aby maksymalizować swoje zyski – na rzecz tworzenia sprzyjających 
międzynarodowych warunków, aby osiągać maksymalne zyski”31. 

Chiny swoją ekstensywną politykę międzynarodową rozpoczęły od uregu-
lowania stosunków dwustronnych z państwami sąsiednimi, z którymi obec-
nie współpracują w wielu dziedzinach od gospodarczej, przez polityczną, na 
społeczno-kulturowej skończywszy. Pekin uczestniczy w wielu regionalnych 
formatach m.in. w ASEAN i EAS, co wzmacnia stosunki wielostronne i pro-
wadzi do wielu wymiernych korzyści, by tylko zwrócić uwagę na podpisanie 
w listopadzie 2004 roku „Porozumienia o Wolnym Handlu między Chinami 
a państwami ASEAN”. 

Chiny znormalizowały relacje dwustronne z państwami, z którymi łączyła 
je trudna przeszłość historyczna. 24 stycznia 2005 roku rozpoczęto Dialog 
Strategiczny z Indiami, którego efektem było m.in. przyjęcie Memorandum 
of Understanding Between the Ministries of Defence of China and India Re-
garding Interaction and Cooperation in the Area of Defence, w ramach które-
go państwa uczestniczyły we wspólnych ćwiczeniach antyterrorystycznych. 
Poprawie uległy także stosunki chińsko-japońskie, szczególnie w  obszarze 
handlu, czego dowodem jest prześcignięcie przez Chiny USA w byciu naj-
większym partnerem handlowym Japonii. 

Państwo Środka prowadzi ścisłą kooperację z Federacją Rosyjską, zwłasz-
cza w  obszarze gospodarczym, jak również bezpieczeństwa energetyczne-
go oraz militarnego. Pekin należy do największych importerów rosyjskiego 
uzbrojenia, choć jak podaje Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań 
nad Pokojem w  2007  roku nastąpił spadek zakupów o  62%, co może być 
spowodowane wzrostem chińskich możliwości produkcyjnych w  tym ob-
szarze32. Niemniej jednak, Chiny uważają Federację Rosyjską za „głównego 
partnera strategicznej kooperacji”33, czego wyrazem było zorganizowanie, 
po raz pierwszy w historii Państwa Środka, konsultacji chińsko-rosyjskich 
w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

Chiny realizują od 2000  roku ofensywną politykę na kontynencie afry-
kańskim. Afryka jest istotna dla Chin z powodu występowania tam tanich 
surowców energetycznych, tak potrzebnych dynamicznie rozwijającej się 

31  S. Simon, 10 Characteristics of Chinese diplomacy in the Xi Jinping era, http://fo-
reignpolicyblogs.com/2016/04/19/10-characteristics-of-chinese-diplomacy-in
-the-xi-jinping-era/ (dostęp: 28.05.2016).

32  Za: K. Dumbaugh, China’s Foreign Policy: What does it mean for U.S. global interests?, 
Congressional Research Service, Report for Congress, 08.07.2008, s. 19.

33 Za: Idem, China–U.S. Relations: Current Issues and Implications for U.S. Policy, s. 15.
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chińskiej gospodarce. Chińczycy w odróżnieniu od Amerykanów nie mają 
problemu z  rozwijaniem współdziałania z  państwami autorytarnymi, stąd 
tak silna obecność czynnika chińskiego w Afryce. Współpraca chińsko-afry-
kańska jest wpisana w  realizowaną od lat przez Państwo Środka formułę 
win-win. Chińczycy uzyskują wiele koncesji na wydobycie ropy naftowej czy 
żelaza, w  zamian udzielając rządom poszczególnych państw afrykańskich 
kredytów oraz budując w  nich potrzebną infrastrukturę34. Negatywnym 
efektem działalności Chin na obszarze kontynentu afrykańskiego jest wy-
kupywanie przez Pekin dużych obszarów pól uprawnych, co w przyszłości 
prawdopodobnie przyczyni się do zwiększenia zagrożenia głodu w Afryce35. 

Równie dynamiczna co w Afryce jest aktywność Chin w Ameryce Łaciń-
skiej i Karaibach. W 2005 roku Chiny podpisały Umowę o Wolnym Handlu 
z Chile, mając nadzieję, że stanie się ona wzorem dla podobnych umów z in-
nymi państwami latynoamerykańskimi36. ChRL intensywnie współpracuje 
z Wenezuelą oraz Brazylią w zakresie pozyskiwania surowców energetycz-
nych. W styczniu 2005 roku podczas wizyty w Chinach prezydenta Wenezu-
eli Hugo Chaveza, podpisane zostało porozumienie, na mocy którego China 
National Petroleum Coorporation uzyskała możliwość wydobywania w tym 
kraju ropy naftowej oraz gazu ziemnego. 

Prowadzona na wielu frontach międzynarodowa aktywność Państwa 
Środka stanowi wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych, które od czasu zakoń-
czenia zimnowojennej konfrontacji pozostają światowym supermocarstwem. 
Koncentracja Waszyngtonu na Iraku i Afganistanie w okresie prezydentury 
George’a W. Busha znacznie osłabiła udział czynnika amerykańskiego w re-
gionie Azji i Pacyfiku. Rosnąca potęga Chin w obszarze azjatyckim – strate-
gicznie ważnym dla USA – wymusiła na Waszyngtonie dokonanie redefinicji 
międzynarodowej strategii.

„Zwrot ku Azji” zaproponowany w  2011  roku przez administrację Ba-
racka Obamy miał na celu zmniejszenie oddziaływania czynnika chińskie-
go w  regionie, poprzez wzmacnianie dwustronnych sojuszy z  państwami 
regionu Azji i Pacyfiku, przede wszystkim Japonią, Koreą Południową, Fi-
lipinami, Australią oraz Nową Zelandią, pogłębianie współpracy w ramach 
azjatyckich organizacji regionalnych ze szczególnym uwzględnieniem ASE-
AN, zwiększanie wymiany handlowej i inwestycji, stałej obecności militarnej 

34 Patrz: P. Pacuła, op. cit., s. 47.
35 Ibidem.
36  J. Wei, China–Chile FTA Talks Smooth, „Daily China”, 29.01.2005, http://www.chi-

nadaily.com.cn/english/doc/2005-01/29/content_413383.htm (dostęp: 28.05.2016).
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w regionie oraz promocję demokracji37. Trwałym celem Waszyngtonu w re-
gionie Azji i Pacyfiku, jak i innych obszarach świata, pozostaje ochrona inte-
resów ekonomicznych, jak również kształtowanie polityki innych państw, tak 
aby pozostawały one w mniejszym lub większym stopniu w amerykańskiej 
strefie wpływów38. 

W listopadzie 2011 roku Barack Obama wcielił w życie decyzję o wsparciu 
dwóch wielostronnych organizacji regionalnych – po pierwsze Partnerstwa 
Trans-Pacyficznego (TPP), które ma w przyszłości stanowić obszar wolnego 
handlu między Australią, Brunei, Kanadą, Chile, Japonią, Malezją, Meksy-
kiem, Nową Zelandią, Peru, Singapurem, Wietnamem oraz Stanami Zjed-
noczonymi, a po drugie Szczytu Państw Azji Wschodniej (EAS), do którego 
USA przystąpiło w 2011 roku i dąży do wzmocnienia udziału tej organizacji 
w rozwiązywaniu regionalnych problemów z zakresu bezpieczeństwa. 

Z chińskiej perspektywy szczególne zagrożenie budzi powstanie w jej bezpo-
średnim sąsiedztwie Partnerstwa Trans-Pacyficznego, które postrzegane jest 
jako celowe dążenie do ograniczenia obecności i siły oddziaływania Chin w re-
gionie Azji i Pacyfiku, a wręcz izolowania ich na arenie międzynarodowej. Stany 
Zjednoczone twierdzą, że obawy Chińczyków są nieuzasadnione. W grudniu 
2014 roku prezydent Barack Obama powiedział, że „Stany Zjednoczone nie 
dążą do działania na niekorzyść Chin, więcej – życzą sobie, aby Chiny dołą-
czyły do TPP nie jako formalny członek, ale państwo, któremu bliskie są dobre  
i sprawiedliwe praktyki”39. 

Niepokój Chin budzi wzrost militarnej obecności USA w regionie Azji 
i Pacyfiku. Stany Zjednoczone posiadają bazy wojskowe w Japonii, Korei Po-
łudniowej, Singapurze oraz Australii, gdzie został zwiększony amerykański 
kontyngent o dodatkowe 2,5 tys. żołnierzy. USA rozwija także współpracę 
wojskową z mniejszymi państwami azjatyckimi m.in. Filipinami, Kambodżą, 
Malezją, Indonezją oraz Wietnamem. Strategia ta budzi naturalny opór we 
władzach Pekinu. 

37  Na podstawie: P. C. Saunders, To Rebalance to Asia: U.S.–China Relations and Regional 
Security, „Strategic Forum”, sierpień 2013, nr 281, s. 1; M. S. Indyk, K. G. Liberthal, 
M. E. O’Hanlon, Zmieniając historię. Polityka zagraniczna Baracka Obamy, Warszawa 
2013, s. 24–64; J. Szczudlik-Tatar, China’s Response to the United States’ Asia-Pacific 
Strategy, „Policy Paper”, październik 2012, nr 41, s. 1–8; J. Tomaszewski, Zmiany w po-
lityce bezpieczeństwa USA, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 3–4, s. 91–115.

38 M. Cox, op. cit., s. 273.
39  Za: B. R. Williams, B. Dolven, I. F. Fergusson, M. E. Manyin, M. F. Martin, W. M. Mor-

rison, The Trans-Pacific Partnership: Strategic Implications, Congressional Research 
Service, Report for Congress, 03.02.2016, s. 11.
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Chiny pozostają wysoce krytyczne wobec polityki USA wobec Tajwa-
nu, który pozostaje objęty amerykańskimi gwarancjami bezpieczeństwa na 
wypadek chińskiej agresji. Pekin twardo sprzeciwia się sprzedaży nowocze-
snego, amerykańskiego uzbrojenia na rzecz Tajpej, oskarżając Amerykanów 
o destabilizowanie stosunków chińsko-tajwańskich i celowe podsycanie na-
strojów secesjonistycznych. Podobny schemat uruchamiają Stany Zjedno-
czone, kiedy to chińskie uzbrojenie trafia do Teheranu, wówczas to Chiny 
stają się źródłem zakłóceń ładu międzynarodowego. 

Choć Stany Zjednoczone pozostają globalną potęgą militarną, to nawet 
dla tego państwa zagrożeniem staje się stały wzrost wydatków obronnych 
Chińskiej Republiki Ludowej. Okazuje się, że chińskie wydatki zbrojeniowe 
rosną wraz z tempem gospodarczego rozwoju tego państwa. Według danych 
Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem, Chiny 
w 2014 roku przeznaczyły na zbrojenia 216 mld dolarów, Stany Zjednoczone 
– dla porównania – wydały 610 mld dolarów40. Zdaniem Henry’ego Kissin-
gera, rozbudowa chińskiego potencjału militarnego jest naturalnym proce-
sem, zważywszy na otoczenie geopolityczne Państwa Środka, jak i dążenie do 
przełożenia sukcesu gospodarczego na zwiększone możliwości militarne41. 

Wpływ na powstające w relacjach amerykańsko-chińskich kontrowersje 
mają także odmienne systemy polityczno-społeczne, uwarunkowania hi-
storyczno-kulturowe, ideologia i religia. Amerykanów i Chińczyków znacz-
nie odróżnia hierarchia wyznawanych wartości. Dobitnie różnice te zostały 
pokazane w badaniu przeprowadzonym przez D. I. Hitchococka, z którego 
wynika, że najbardziej cenionymi wartościami wśród Azjatów są: porządek 
społeczny, dobra harmonia w  społeczeństwie oraz zapewnienie odpowie-
dzialności funkcjonariuszy publicznych, natomiast dla Amerykanów jest to 
wolność wypowiedzi, prawa jednostki oraz wolności osobiste42. 

40  Za: S. Pero-Freeman, A. Fleurant, P. D. Wezeman, S. T. Wezeman, Trends in World 
Military Expenditure, 2014, „SIPRI Fact Sheet”, April 2015, http://books.sipri.org/fi-
les/FS/SIPRIFS1504.pdf (dostęp: 28.05.2016).

41  henry Kissinger o przyszłości stosunków amerykańsko-chińskich, http://www.usa-eu.
krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=314:hen-
ry-kissinger-o-przyszoci-stosunkow-amerykasko-chiskich&catid=17:przegld&Ite-
mid=13 (dostęp: 28.05.2016).

42  M. Kosmala-Kozłowska, Dwie cywilizacje. Dwa systemy wartości. Dwie wizje praw 
człowieka, [w:] Jednostka i  społeczeństwo w  Azji Wschodniej, A. W. Jelonek (red.), 
Toruń 2007, s. 65; Y. Pan, W. R. Vanhonacker, Chinese and American Cultures: Value 
Structure and Family Orientation. An Explorative Study, Euro-Asia Centre Research 
Series, September 1992. 
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Choć to rywalizacja geopolityczna powoduje największe napięcia w stosun-
kach amerykańsko-chińskich zwrócić należy uwagę, że strony są w stanie kon-
trolować powstające między nimi rozbieżności. W obliczu sytuacji kryzyso-
wych zachowują się w sposób odpowiedzialny, unikają eskalacji problemu, co 
świadczy o dojrzałości państw i stabilnych relacjach amerykańsko-chińskich. 

Podsumowanie

Stosunki amerykańsko-chińskie charakteryzuje wysoka dynamika i  wielo-
poziomowość. Państwa prowadzą intensywny dialog polityczny, wsparty re-
gularnymi wizytami najważniejszych przedstawicieli państwowych, jak rów-
nież rozwijają kontakty na poziomie lokalnym, co jest szczególnie istotne dla 
chińskiej diaspory żyjącej w Stanach Zjednoczonych. USA i Chiny łączy nie-
malże symbiotyczna współzależność gospodarcza. Obszar współpracy eko-
nomicznej jest najszybciej i najbardziej dynamicznie rozwijającym się polem 
amerykańsko-chińskiej kooperacji. Choć amerykańsko-chińskie stosunki 
handlowe nie są wolne od kontrowersji, to stopień uzależnienia obu gospo-
darek sprawia, że i Chiny, i USA nie będą dążyły do pogłębienia rozbieżno-
ści. W  interesie Waszyngtonu jest potrzeba finansowania amerykańskiego 
długu przez Chińczyków, natomiast w  interesie Pekinu pozostaje potrzeba 
importu amerykańskich, nowoczesnych technologii, inwestycji, czy szerzej 
udziału w tamtejszym rynku; zatem spoiwem relacji amerykańsko-chińskich 
pozostaje obszar gospodarczy. 

Z drugiej strony immanentną cechą stosunków amerykańsko-chińskich 
jest skłonność do rywalizacji – oba państwa dążą do odgrywania wiodącej 
roli we współczesnych stosunkach międzynarodowych, umacniania swojego 
wpływu politycznego/gospodarczego/militarnego/kulturowego w  różnych 
regionach świata. Silne ambicje występujące zarówno w Waszyngtonie, jak 
i w Pekinie, tym bardziej motywują państwa do wzmożonej aktywności ze-
wnętrznej. W sytuacji kolizji interesów strony zachowują pragmatyzm i nie 
dążą do pogłębiania kontrowersji, a już na pewno nie do konfliktu. Wyda-
je się bardzo mało prawdopodobne, aby państwa weszły na drogę otwartej, 
zbrojnej rywalizacji, nawet w kontekście tak newralgicznej kwestii, jaką dla 
obu podmiotów jest casus Tajwanu. 

Specyfika relacji amerykańsko-chińskich pozwala domniemywać, że 
państwa – dziś najważniejsi aktorzy sceny światowej – będą kontynuowały 
współpracę: w  obszarze gospodarczym, po dokonaniu koniecznej korekty, 
z uwagi na widoczne zagrożenia, szczególnie niebezpieczne dla strony ame-
rykańskiej; w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego, choć ten może stracić 
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na znaczeniu po wyborze Donalda J. Trumpa 45 prezydentem Stanów Zjed-
noczonych Ameryki; obszarze politycznym – tam, gdzie strony będą do-
strzegały wspólnotę interesów, przy jednoczesnym prowadzeniu cichej, wy-
rafinowanej rywalizacji w różnych obszarach współczesnego świata. Pewne 
jest, że od układu stosunków między „smokiem a jastrzębiem” zależeć będzie 
kształtujący się ład międzynarodowy, który – zdaniem wielu – zmierza ku 
dwubiegunowości.
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Wymiar handlowy stosunków 
gospodarczych USA z ChRL  
w latach 2000–2015

Wprowadzenie

Współpraca handlowa stanowi ważny element stosunków dwustronnych mię-
dzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a  Chińską Republiką Ludową. O  tym 
świadczy chociażby fakt rozwijania wzajemnych relacji handlowych praktycz-
nie od początku istnienia państwa amerykańskiego. Celem niniejszego opraco-
wania jest określenie znaczenia wymiany handlowej między Stanami Zjedno-
czonymi Ameryki a Chińską Republiką Ludową w latach 2000–2014. Realizacja 
założonego celu nastąpi poprzez ocenę wielkości i dynamiki obrotów handlo-
wych między USA i ChRL. Następnie podjęta zostanie próba analizy struktury 
przedmiotowej wymiany handlowej między ChRL i  USA. Metoda badawcza 
wykorzystana w opracowaniu to analiza danych wtórnych dotyczących obrotów 
handlowych między USA i ChRL. Źródła danych statystycznych to Internatio-
nal Trade Center oraz United National Conference on Trade Development.

Wielkość i dynamika obrotów handlowych

Punktem wyjścia wskazania znaczenia wymiany handlowej dla USA i ChRL 
jest przedstawienie wielkości wzajemnych obrotów po stronie eksportu i im-
portu w badanym przedziale czasowym, przez co będzie możliwa ocena bi-
lansu handlowego. Ponadto warto zwrócić uwagę na dynamikę obrotów mię-
dzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami także po stronie eksportu i importu, 
jak również absolutne udziały amerykańskie w chińskim handlu zagranicz-
nym i odwrotnie.
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Charakteryzując powiązania handlowe USA i  ChRL należy zauważyć 
stały wzrost wzajemnych obrotów, zarówno po stronie eksportu, jak i  im-
portu (wykres 1). Analiza tych wartości wskazuje wyraźnie na występowa-
nie trzech charakterystycznych okresów. Pierwszy obejmuje lata 2000–2008, 
drugi: lata 2009–2014 i trzeci to rok 2015. W pierwszym roku analizy war-
tość amerykańskiego eksportu na rynek chiński wyniosła ponad 16 mld do-
larów przy całkowitej wielkości amerykańskiego eksportu 780 mld dolarów, 
a wartość chińskiego eksportu na rynek amerykański była równa 107 mld 
dolarów przy całkowitej wartości chińskiego eksportu na rynki światowe na 
poziomie 249 mld dolarów. W latach 2000–2008 wielkość obrotów handlo-
wych między USA i ChRL wzrosła prawie 3,5-krotnie, przy czym wartość 
eksportu amerykańskiego do Chin wzrosła 4,4-krotnie, a wartość importu 
z  ChRL – ponad 3,3-krotnie. W  2009  roku na skutek kryzysu światowe-
go Stany Zjednoczone odnotowały spadek obrotów handlowych z  ChRL, 
zarówno po stronie eksportu (spadek o około 3%), jak i  importu (spadek 
o ponad 16%). Sytuacja zdecydowanie się poprawiła już w 2010 roku, czego 
przejawem był wyraźny wzrost eksportu i  importu między tymi państwa-
mi, w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 32,1% i 17,9%. Trend 
wzrostowy został utrzymany również w  latach 2011–2014. W  2014  roku, 
w  porównaniu z  rokiem 2010, amerykański eksport do Chin był większy 
o  kolejne 34,6%, a  import o  27,9%. W  2015  roku w  handlu wzajemnym 
zaobserwowano spadek obrotów po stronie amerykańskiego eksportu na 
rynek chiński (spadek w stosunku do 2014 roku o 6,06%) oraz wzrost po 
stronie amerykańskiego importu z rynku chińskiego (wzrost w stosunku do 
roku 2014 o 7,7%).

Przedstawiając wielkość obrotów handlowych pomiędzy Chinami a USA 
warto zaznaczyć, że w przedziale czasowym 2000–2015 eksport amerykański 
do Chin wzrósł ponad 7-krotnie, a eksport chiński do USA – ponad 4,5-krot-
nie. W  tym miejscu warto postawić pytanie – co spowodowało tak gwał-
towny wzrost? W  przypadku wzrostu eksportu z  Chin do USA na uwagę 
zasługuje coraz bardziej agresywna polityka Pekinu, która powoduje, że Pań-
stwo Środka stało się globalnym inwestorem i  eksporterem nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych, co umocniło również jego pozycję polityczną1. 
Wzrostowi eksportu z Chin do USA także sprzyjało to, że przez ponad 20 lat 

1  15 lat temu wywiad USA opublikował prognozy na 2015 roku. W wielu przypadkach się 
nie pomylił, „Polityka”, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1623809,1,-
15-lat-temu-wywiad-usa-opublikowal-prognozy-na-2015-r-w-wielu-przypadkach
-sie-nie-pomylil.read (dostęp: 10.03.2016).
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amerykańska polityka handlowa bazowała na nienakładaniu ceł antysubsy-
dyjnych na Chiny i inne kraje o gospodarce nierynkowej2.

Wykres 1. Wielkość obrotów handlowych między USA a ChRL w latach 2000–2015 (w mld dolarów)
Źródło: opracowanie własne na podstawie United Nations Conference on Trade and Development, 
unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (dostęp: 25.02.2015) oraz International Trade 
Center, http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx (dostęp: 25.02.2016).

Ponadto, należy uwzględnić i ten fakt, że reformy ekonomiczne wprowa-
dzane od 1979 roku w Chinach przyniosły temu państwu olbrzymi wzrost 
gospodarczy. W okresie 1979–2005 przeciętny roczny wzrost PKB wyniósł 
9,7%, a w latach 2006–2011 – 11,2%. Tak gwałtowna ekspansja ekonomiczna 
Chin ma szereg konsekwencji dla USA. Po pierwsze, Chiny są coraz bardziej 
atrakcyjnym rynkiem zbytu dla amerykańskich towarów. Po drugie, rosną-
ca zamożność chińskiego społeczeństwa pozwala na eksport do Chin coraz 
droższych i  bardziej zaawansowanych technologicznie produktów ame-
rykańskich. Po trzecie, Państwo Środka jest także źródłem importu tanich 
dóbr, co pozwala na utrzymanie niskiej inflacji w  USA oraz na zwiększe-
nie popytu na inne towary i usługi3. Wracając do kwestii analizy wymiany 
handlowej amerykańsko-chińskiej warto zwrócić uwagę na bilans handlowy. 

2  Nowa polityka USA wobec Chin – cła wyrównawcze na import powlekanego papieru, 
http://gca.org.pl/pl_PL/usa-congress-eyes-china-trade-action/ (dostęp: 10.03.2016).

3  P. Pacuła, Duopol 2020? Stan relacji amerykańsko-chińskich i perspektywy ich rozwoju, 
„Bezpieczeństwo narodowe” 2011, nr 20, tom IV, s. 42–43.
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I  tak, w  całym analizowanym okresie USA odnotowywały ujemne saldo 
obrotów handlowych z ChRL, podczas gdy dla ich azjatyckiego partnera 
wskaźnik ten cechował się wartością dodatnią. Co więcej, wraz ze wzro-
stem amerykańsko-chińskich obrotów handlowych dla USA powiększała 
się wartość deficytu handlowego z Chinami. Tendencja ta utrzymywała się 
i w 2008 roku, kiedy to ujemne saldo handlowe USA w handlu z ChRL wy-
niosło ponad 284 mld dolarów. W 2009 roku, na skutek kryzysu światowe-
go, USA odnotowały nieznaczną redukcję deficytu handlowego w handlu 
z ChRL do poziomu zbliżonego do roku 2005, czyli około 240 mld dolarów. 
Jednak oznaczało to, iż kryzys światowy pozytywnie wpłynął na saldo ame-
rykańsko-chińskich obrotów handlowych, ponieważ dynamika spadku im-
portu była wyższa od dynamiki spadku eksportu o 10,5 p.p. W 2010 roku 
deficyt handlowy ponownie osiągnął wartość zbliżoną do wartości z okre-
su przedkryzysowego. Jednak należy zaznaczyć, iż w kolejnych latach ob-
serwuje się dalszy jego przyrost, co można uznać za swego rodzaju wzrost 
zależności USA od importu z ChRL. Mimo że w badanym okresie ujemne 
saldo amerykańsko-chińskich obrotów handlowych głównie wykazywało 
tendencję wzrostową, to jednak biorąc pod uwagę deficytowość wyrażoną 
relacją deficytu handlowego do eksportu amerykańskiego na rynek chiń-
ski, można wskazać tendencję spadkową, ponieważ zmniejszyła się ona 
z poziomu 562% w roku 2000 do 277% w roku 2014. W roku 2015 zaobser-
wowano ponowny wzrost wskaźnika do poziomu 333%. Chociaż w bada-
nym przedziale czasowym ChRL w handlu z USA cechował dodatni bilans 
handlowy, to i w  jego przypadku wskaźnik ten zmniejszył się z poziomu 
84,9% do 76,9%.

Dlaczego Stany Zjednoczone w  handlu z  Chinami mają ujemne saldo 
handlowe? Powód wydaje się być prosty. Amerykańscy przywódcy od lat 
stosowali politykę otwartych drzwi wobec chińskiego eksportu. Jednocze-
śnie ignorowali blokadę, jaką Pekin zastosował wobec praktycznie wszelkie-
go eksportu zaawansowanej produkcji amerykańskiej. W wyniku tego USA 
mają nie tylko ujemne saldo wymiany handlowej z Chinami, lecz stały się 
także największą ofiarą chińskiego protekcjonizmu4.

Od czasu wejścia Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO) 
w  2001  roku szereg palących, czasem także zadawnionych kwestii mobi-
lizuje rządy obu państw. Z  punktu widzenia Waszyngtonu pogłębianie 
się deficytu handlowego jest podsycane zaniżonym kursem yuana oraz 

4  Obama w Chinach: zabieranie dziecku cukierka, http://3obieg.pl/obama-w-chinach
-zabieranie-dziecku-cukierka (dostęp: 10.03.2016).
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naruszaniem na ogromną skalę amerykańskiej własności przemysłowej i in-
telektualnej przez chińskie przedsiębiorstwa. Innym, ściśle z nimi powiąza-
nym zagadnieniem, istotnym dla Stanów Zjednoczonych jest wprowadzenie 
w życie umowy akcesyjnej do WTO, a zwłaszcza zasad odnoszących się do 
okresu przejściowego. Na przykład w kwietniu 2004 roku, wspólnie z Unią 
Europejską i Japonią, administracja prezydenta George’a W. Busha wszczęła 
swoje pierwsze postępowanie przeciw Chinom na forum WTO, by wymusić 
na nich zniesienie podatku VAT nałożonego na import półprzewodników. 
W 2007 roku, także wespół z Brukselą, Waszyngton rozpoczął kolejną ofi-
cjalną akcję przeciwko nałożonym przez Pekin cłom na import części do 
samochodów5.

Rząd ChRL, przeciwnie, koncentruje swoje działania na zniesieniu na-
rzędzi antydumpingowych, stosowanych przez Stany Zjednoczone wobec 
chińskich przedsiębiorstw. Owe liczne środki pozwalają bowiem na zapew-
nienie lepszej ochrony amerykańskim firmom, które uważają, że chińska 
konkurencja jest nieuczciwa. Przystępując do WTO, Chiny zgodziły się nie 
korzystać do 2015 roku ze statusu gospodarki rynkowej, co ułatwia działania 
antydumpingowe, dlatego też Pekin walczy, by uzyskać upragnioną pozycję 
wcześniej niż przewiduje umowa. Jednak, ani Bruksela, ani Waszyngton, ani 
Tokio nie ustępują ze względu na liczne i nieprzejrzyste bariery chroniące 
w dalszym ciągu rynek chiński6.

W  przypadku zmniejszenia deficytu handlowego, USA mają jednak 
niewielkie pole manewru. Wprowadzenie ceł, kontyngentów lub innych 
form ograniczania importu byłoby naruszeniem zasad Światowej Orga-
nizacji Handlu i  niekorzystnie wpłynęłoby na stosunki z  Pekinem. Część 
ekspertów bagatelizuje problem deficytu przekonując, że import towarów 
materiałochłonnych i  pracochłonnych nie jest szkodliwy dla gospodarki 
amerykańskiej, której rozwój opiera się na innowacyjności, nowoczesnych 
technologiach oraz usługach. W stwierdzeniu tym jest tylko część prawdy. 
Po pierwsze, chiński przemysł produkuje towary o  coraz większym stop-
niu zaawansowania. Po drugie, można zauważyć tendencję do kupowania 
znanych marek lub współpracy z uznanymi producentami z branży nowo-
czesnych technologii. Tendencja ta pogłębia negatywne dla Stanów Zjednoczo-
nych implikacje rosnącego deficytu handlowego7.

5 J.-P. Cabestan, Polityka zagraniczna Chin, Warszawa 2013, s. 229–230.
6 Ibidem, s. 230.
7 P. Pacuła, op. cit., s. 45.
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I tak, średnioroczna dynamika wzrostu amerykańskiego eksportu na ry-
nek ChRL wynosiła 23,81% i była ona wyższa od średniorocznej dynamiki 
chińskiego eksportu na rynek USA ogółem o 4,31 p.p. (tabela 1). Stopa wzro-
stu amerykańskiego eksportu na rynek chiński w  2014  roku, w  stosunku 
do początkowego roku analizy, wyniosła 761%, podczas gdy stopa wzrostu 
chińskiego eksportu na rynek amerykański była równa 433,7%. W począt-
kowych latach obserwuje się spadek dynamiki amerykańskiego eksportu na 
rynek chiński oraz chińskiego eksportu na rynek amerykański. Natomiast 
w 2004 roku miał miejsce bardzo dynamiczny wzrost przede wszystkim eks-
portu z Chin na rynek USA, przekraczający wartość 28% w stosunku do roku 
poprzedniego. Choć relacja dynamiki amerykańskiego eksportu na rynek 
chiński do dynamiki chińskiego eksportu na rynek amerykański wskazuje 
na występowanie podobnych trendów, to jednak w tym drugim przypadku 
cechowała się ona prawie dwukrotnie mniejszym wzrostem.

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione dane dotyczące wielkości i  dy-
namiki amerykańsko-chińskich obrotów handlowych, należy zauważyć, że 
wartości te, zarówno po stronie eksportu, jak i importu, cechowały się syste-
matycznym wzrostem. Wyjątek stanowił rok 2009.

W latach 2000–2014 udział amerykańskiego eksportu do ChRL w ekspo-
rcie USA ogółem był prawie sześciokrotnie mniejszy od udziału chińskiego 
eksportu do USA w  eksporcie ChRL ogółem (tabela 2). Natomiast udział 
amerykańskiego importu z ChRL w imporcie USA ogółem był ponad dwu-
krotnie większy od udziału chińskiego importu z  USA w  imporcie ChRL 
ogółem. W tym samym czasie średni udział eksportu USA do Chin w global-
nym eksporcie USA wynosił 3,36%, podczas gdy udział chińskiego eksportu 
do USA w globalnym eksporcie Chin prawie 30%.

Tabela 2. Udział USA w handlu zagranicznym ChRL oraz udział ChRL w handlu zagranicznym USA 
w latach 2000–2014 (w %)

Rok

Udział USA w handlu zagranicznym 
Chin

Udział Chin w handlu zagranicznym 
USA

Import 
Chin

Eksport 
Chin

Obroty USA 
z Chinami

Import 
USA

Eksport 
USA

Obroty Chin 
z USA

1 2 3 4 5 6 7

2000 7,22 43,18 26,12 8,55 2,08 6,08

2001 7,90 41,11 25,24 9,27 2,63 6,73

2002 7,47 41,00 25,06 11,10 3,18 8,21

2003 6,88 37,25 22,52 12,51 3,93 9,45
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Tabela 2. (cd.)

1 2 3 4 5 6 7

2004 6,19 35,48 21,24 13,80 4,25 10,47

2005 6,34 34,10 21,22 15,00 4,63 11,44

2006 6,98 31,56 20,51 15,93 5,33 12,21

2007 6,82 27,88 18,63 16,86 5,61 12,75

2008 6,31 24,90 16,69 16,46 5,50 12,35

2009 6,92 25,76 17,18 19,32 6,58 14,26

2010 6,71 23,13 15,50 19,08 7,19 14,32

2011 5,97 21,03 13,82 18,11 7,03 13,65

2012 6,08 20,77 13,86 18,71 7,15 14,04

2013 6,24 19,93 13,51 19,43 7,72 14,62

2014 6,32 19,92 13,73 19,89 7,64 14,89

Źródło: opracowanie własne na podstawie United Nations Conference on Trade and Development, 
unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (dostęp: 25.02.2015) oraz International Trade 
Center, http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx (dostęp: 25.02.2016).

Zawarte powyżej dane jednak pokazują, że większą zależność od handlu 
z  USA cechuje ChRL. Na przestrzeni lat 2000–2014 udział amerykańsko- 
-chińskich obrotów handlowych w PKB USA średnio wynosił 2,47%, a w PKB 
ChRL – 9,46%. Mimo to w badanym przedziale nieznacznie wzrósł stopień 
względnej zależności amerykańskiej i chińskiej gospodarki mierzony stosun-
kiem wzajemnych obrotów do sumy PKB obu państw. Jeśli w 2000 roku sto-
sunek wzajemnego obrotu handlowego do sumy PKB obu partnerów równał 
się 1,06%, to w 2014 roku wzrósł do poziomu 1,93%.

Wszystko to było równoznaczne z  występowaniem znacznej asymetrii 
w wymianie handlowej między USA i ChRL, jeśli rozpatrywać jej znaczenie 
w kształtowaniu się wielkości PKB tych krajów, a ściślej w procesach tworze-
nia się i podziału PKB w USA i w ChRL (tabela 3).

Tabela 3. Udział amerykańsko-chińskiej wymiany handlowej w PKB USA i PKB ChRL  
w latach 2000–2014 (w %)

Rok Udział w PKB USA Udział w PKB Chin
Udział w PKB 
dwóch państw

2000 1,20 10,28 1,06

2001 1,21 9,65 0,97

2002 1,42 10,64 1,13
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2003 1,67 11,62 1,31

2004 2,00 12,63 1,54

2005 2,30 13,30 1,74

2006 2,61 13,22 1,92

2007 2,80 11,51 1,99

2008 2,91 9,38 1,96

2009 2,63 7,49 1,01

2010 3,05 7,56 1,77

2011 3,24 6,72 1,97

2012 3,32 6,34 1,96

2013 3,35 5,92 1,94

2014 3,39 5,70 1,93

Źródło: opracowanie własne na podstawie: United Nations Conference on Trade and Development, 
unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (dostęp: 25.02.2015) oraz The World Bank, 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators (dostęp: 
25.02.2016).

Z  kolei dane te wskazują na istnienie różnic w  rozwoju gospodarczym 
obu państw, które wynikają z wielkości PKB wyprodukowanego przez USA 
i ChRL oraz ze stopnia uzależnienia ich gospodarek od handlu zagranicznego.

Struktura towarowa i rodzajowa

Analizując w latach 2000–2014 strukturę towarową eksportu USA do Chin 
(wykres 2), należy zauważyć, że struktura ta była stabilna. Zazwyczaj około 
35% tego eksportu przypadało na maszyny, urządzenia i sprzęt transporto-
wy. Inną, znaczącą pozycją były surowce jadalne i przetwory z nich, w tym 
zwłaszcza: nasiona i owoce oleiste, złom i rudy metalu, celuloza i makula-
tura, surowce pochodzenia roślinnego i  zwierzęcego oraz drewno. Trzecią 
znaczącą grupę w amerykańskim eksporcie do Chin stanowiły chemikalia, 
w  tym zwłaszcza: tworzywa sztuczne, chemikalia organiczne i wyroby far-
maceutyczne. Natomiast niewielką rolę w eksporcie USA do Chin odgrywały 
towary przemysłowe, żywność i zwierzęta żywe.

Na uwagę zasługuje także i to, że w badanym przedziale czasowym wszyst-
kie wyżej wymienione grupy towarowe cechował wzrost. Największy wzrost 
eksportu z USA do Chin odnotowały: napoje i tytoń (ponad 68-krotny); paliwa 
mineralne (ponad 29-krotny); żywność i zwierzęta żywe (ponad 15-krotny); su-
rowce jadalne (12-krotny); chemikalia (ponad 8-krotny); towary przemysłowe 
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według surowca (5-krotny); maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (po-
nad 4,5-krotny) oraz grupa inne wyroby przemysłowe (7-krotny).

Wykres 2. Struktura towarowa eksportu USA do Chin według jednocyfrowej klasyfikacji SITC w latach 
2000–2014 (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie United Nations Conference on Trade and Development, 
unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (dostęp: 25.02.2015).

W  przypadku struktury towarowej chińskiego eksportu do USA (wy-
kres 3) ponad 45% przypadało na maszyny, urządzenia i sprzęt transporto-
wy, w tym sprzęt telekomunikacyjny i urządzenia do nagrywania dźwięku; 
maszyny biurowe i sprzęt do automatycznego przetwarzania danych; maszy-
ny elektryczne, aparaty i urządzenia; inne maszyny przemysłowe i części do 
nich oraz pojazdy drogowe. Drugą znaczącą grupę towarów stanowią inne 
wyroby przemysłowe (prawie 36%). Wśród nich duże znaczenie zajmują ta-
kie wyroby, jak: artykuły odzieżowe i dodatki do ubiorów; meble i ich czę-
ści; obuwie oraz różne wyroby przemysłowe. Trzecią ważną grupą towarową 
w eksporcie z Chin do USA stanowiły towary przemysłowe sklasyfikowane 
według surowca. W ramach tej grupy duże znaczenie miały: przędza włó-
kiennicza i produkty pochodne; niemetalowe produkty mineralne; wyroby 
gumowe oraz żelazo i stal. Pozostałe grupy towarowe mają małe znaczenie.

Analizując pod względem struktury towarowej wielkość eksportu z Chin 
do USA należy zauważyć, że również wymienione grupy towarowe w bada-
nym okresie cechował trend wzrostowy, aczkolwiek nie był on tak znaczący, 
jak w przypadku amerykańskiego eksportu na rynek chiński. Średnio wzrost 
ten wyniósł tylko 4,4 razy, wtedy gdy w przypadku amerykańskiego eksportu 
na rynek chiński – 17,6 razy.
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Towary nieklasyfikowane

Inne wyroby przemysłowe

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

Towary przemysłowe według surowca

Chemikalia

Oleje, tłuszcze i woski

Paliwa mineralne

Surowce jadalne

Napoje i tytoń
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0,00%
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0,51
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1,31

20,00% 40,00% 60,00%

Wykres 3. Struktura towarowa importu USA z Chin według jednocyfrowej klasyfikacji SITC w latach 
2000–2014 (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: United Nations Conference on Trade and Development, 
unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (dostęp: 25.02.2015).
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Wykres 4. Struktura rodzajowa wymiany handlowej między USA i ChRL w latach 2000–2014 według 
dwucyfrowej klasyfikacji SITC (w mld USD)
Źródło: opracowanie własne na podstawie United Nations Conference on Trade and Development, 
unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (dostęp: 25.02.2015).
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Struktura rodzajowa wymiany handlowej między USA i ChRL cechowa-
ła się tym, że w badanym przedziale czasowym po stronie amerykańskiego 
eksportu na rynek chiński dominowały towary technologiczne intensywne 
trudne do imitowania (21,6 mld dolarów); surowcochłonne (19,8 mld do-
larów) oraz technologiczne intensywne trudne do imitowania (8,6 mld do-
larów). Natomiast w przypadku chińskiego eksportu na rynek amerykański 
do grupy tej należały wyroby pracochłonne (126,3 mld dolarów); technolo-
giczne intensywne łatwe do imitowania (97,7 mld dolarów), technologiczne 
intensywne trudne do imitowania (46,1 mld dolarów) oraz wyroby kapita-
łochłonne (13,4 mld dolarów).

Poziom i struktura ujawnionych przewag komparatywnych

Analizę zmian struktury amerykańsko-chińskiej wymiany handlowej uzu-
pełnia badanie ujawnionych przewag komparatywnych. Dokonuje się go za 
pomocą wskaźnika B. Balassy (Revealed Comparative Advantage – RCA), 
który mierzy relatywną specjalizację eksportową, jak również mierzy ko-
rzyści konkurencyjne. Wartość wskaźnika RCAi większa od zera świadczy 
o występowaniu ujawnionej przewagi względnej i wskazuje na intensywność 
tej przewagi. W przypadku wskaźników RCAi mniejszych od zera mamy do 
czynienia z brakiem tego typu przewagi. Użycie postaci logarytmicznej for-
muły pozwala na zachowanie symetryczności dodatnich i ujemnych wskaź-
ników RCAi w przedziale wahającym się wokół zera8.

Przewagę komparatywną obliczono według następującego wzoru:

RCAi = ln 

xi
∑X
yi

∑Y
( ) (1)

gdzie:
xi – eksport grupy towarowej „i” z USA do ChRL
yi – import grupy towarowej „i” do USA z ChRL
∑X – ogólna wartość eksportu USA do ChRL w danym roku
∑Y – ogólna wartość importu USA z ChRL w danym roku
i – dział sekcji towarowej

8  J. Misala, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Warszawa 2011, s. 165.



Wymiar handlowy stosunków gospodarczych USA z ChRL w latach 2000–2015

171

Ta
be

la
 4

. W
sk

aź
ni

k 
uj

aw
ni

on
yc

h 
pr

ze
w

ag
 w

zg
lę

dn
yc

h 
RC

Ai
 d

la
 h

an
dl

u 
U

SA
 z 

Ch
RL

 w
 la

ta
ch

 2
00

0–
20

14

W
ys

zc
ze

g
ó

ln
ie

ni
e

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

S
ur

o
w

co
ch

ło
nn

e
1,

99
2,

15
2,

08
2,

39
2,

78
2,

33
2,

34
2,

50
2,

39
2,

80
2,

82
2,

88
2,

93
2,

89
2,

79

P
ra

co
ch

ło
nn

e
–1

,7
1

–1
,9

3
–1

,8
3

–1
,6

6
–1

,4
4

–1
,4

2
–1

,3
9

–1
,6

3
–1

,5
6

–1
,7

5
–1

,5
5

–1
,4

9
–1

,4
1

–1
,6

–1
,6

7

K
ap

it
ał

o
ch

ło
nn

e
0,

20
0,

16
0,

15
0,

61
0,

20
0,

41
0,

24
0,

25
0,

17
0,

44
0,

75
0,

82
0,

74
0,

89
0,

96

T
ec

h.
 in

te
ns

yw
ne

 
ła

tw
e 

d
o

 
im

it
o

w
an

ia
–0

,0
5

–0
,0

3
–0

,3
2

–0
,5

3
–0

,6
2

–0
,7

4
–0

,8
7

–0
,8

6
–0

,8
7

–0
,9

1
–1

,0
2

–1
,0

7
–1

,1
7

–1
,2

0
–1

,2
3

T
ec

h.
 in

te
ns

yw
ne

 
tr

ud
ne

 d
o

 
im

it
o

w
an

ia
1,

01
1,

10
1,

23
1,

09
1,

11
1,

14
1,

14
1,

11
1,

00
0,

74
0,

64
0,

45
0,

28
0,

35
0,

33

Źr
ód

ło
: o

pr
ac

ow
an

ie
 w

ła
sn

e 
na

 p
od

st
aw

ie
 d

an
yc

h 
U

ni
te

d 
N

at
io

ns
 C

on
fe

re
nc

e 
on

 T
ra

de
 a

nd
 D

ev
el

op
m

en
t, 

un
ct

ad
st

at
.u

nc
ta

d.
or

g/
w

ds
/T

ab
le

Vi
ew

er
/t

ab
le

Vi
ew

.
as

px
 (d

os
tę

p:
 2

5.
02

.2
01

5)
.



172

Karolina Kotulewicz-Wisińska

Wskaźniki ujawnionych przewag względnych RCAi dla handlu amery-
kańskiego i chińskiego wskazują, że w badanym okresie USA osiągały prze-
wagę komparatywną w  przypadku następujących sekcji: towarów surow-
cochłonnych, technologicznie intensywnych trudnych do imitowania oraz 
w  niewielkim stopniu w  przypadku towarów kapitałochłonnych. Z  kolei 
ChRL w handlu z partnerem amerykańskim osiągały przewagę komparatyw-
ną w przypadku towarów pracochłonnych oraz w przypadku towarów tech-
nologicznych intensywnych łatwych do imitowania. Z powyżej uzyskanych 
danych wynika, że handel amerykańsko-chiński jest wymianą typu między-
gałęziowego.

Intensywność i struktura handlu wewnątrzgałęziowego 

Handel wewnątrzgałęziowy to zjawisko polegające na jednoczesnym impor-
cie i eksporcie produktów zaliczonych do tej samej gałęzi. Wskaźniki inten-
sywności handlu wewnątrzgałęziowego IITi w handlu USA z ChRL w latach 
2000–2014 obliczono według metody autorstwa dwóch badaczy H. G. Gru-
bela i P. J. Lloyda. Sformułowany przez nich wskaźnik przyjmuje postać:

IITi = 
xi + yi – |xi – yi|

xi + yi
 (2)

gdzie:
xi – eksport grupy towarowej „i” z USA do ChRL
yi – import grupy towarowej „i” do USA z ChRL

Wskaźnik IITi mieści się w granicach 0–1, przy czym IITi = 0 oznacza 
brak obrotów wewnątrzgałęziowych, zaś IITi = 1 oznacza, że obroty mają 
wyłącznie charakter wewnątrzgałęziowy. Zatem im bliższa 1 jest wartość IITi 
(względnie lub), tym większy jest udział handlu wewnątrzgałęziowego w ob-
rotach zagranicznych danej gałęzi bądź danego kraju.

W świetle dotychczasowego dorobku teoretycznego i dotychczasowych do-
świadczeń rozwoju współczesnej gospodarki światowej intensywność wymia-
ny wewnątrzgałęziowej powinna być coraz wyższa oraz wykazywać stopniową 
przewagę nad intensywnością typu międzygałęziowego. W handlu amerykań-
sko-chińskim mamy do czynienie z tendencją odwrotną. Otóż omówionemu 
wcześniej wzrostowi stopnia i znaczenia wymiany (komplementarności) mię-
dzygałęziowej między USA i ChRL towarzyszy spadek intensywności i zna-
czenia wymiany (komplementarności) typu międzygałęziowego.
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Według uzyskanych wyników w przedziale czasowym 2000–2014 inten-
sywność handlu systematycznie się zmniejszała dla następujących grup to-
warowych: surowcochłonnych oraz technologicznie intensywnych łatwych 
do imitowania. Natomiast intensywność handlu wzrosła dla takich grup 
towarowych jak kapitałochłonne, pracochłonne oraz technologicznie inten-
sywne trudne do imitowania.

Wskaźnik pokrycia importu eksportem 

Wskaźnik pokrycia importu eksportem informuje, w jakim stopniu import 
danego kraju pokrywany jest przez jego eksport, a przez to pozwala ocenić 
względną wewnętrzną przewagę lub jej brak nad partnerem handlowym. 
Obliczono go za pomocą następującego wzoru:

TC = 
Ei

Ii
 * 100 (3)

gdzie:
Ei – eksport z kraju A lub z kraju B do kraju B lub do kraju A
Ii – import kraju do A lub do kraju B z kraju B lub z kraju A
i – grupa towarowa

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, można zauważyć, że gdy w  całym 
analizowanym okresie lat 2000–2014 wartość amerykańskiego eksportu 
na rynek chiński pokrywała wartość importu USA z ChRL średnio w po-
nad 83%, to wartość pokrycia importu eksportem w  handlu Chin ze Sta-
nami Zjednoczonymi kształtowała się na zdecydowanie wyższym poziomie 
i średnio wynosiła 734%. Taka sytuacja wiąże się z tym, że ChRL w handlu 
z USA odnotowuje dodatnie saldo bilansu handlowego, podczas gdy dla han-
dlu USA z ChRL, jest ono ujemne. Amerykanie w handlu z Chińczykami 
odnotowują ponad 100% pokrycia importu eksportem tylko w przypadku 
towarów surowcochłonnych. Natomiast, w przypadku handlu ChRL z USA 
ponad 100% pokrycia importu eksportem występuje w przypadku pozosta-
łych grup towarowych, czyli towarów pracochłonnych, kapitałochłonnych, 
technologicznie intensywnych łatwych do imitowania oraz technologicznie 
intensywnych trudnych do imitowania. Podsumowując, należy zauważyć, że 
USA specjalizują się w eksporcie na rynek chiński towarów surowcochłon-
nych, a Chiny w przypadku pozostałych grup towarowych.
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Kształtowanie się stopnia dopasowania struktury podaży 
eksportowej Stanów Zjednoczonych do struktury popytu 
importowego Chin oraz struktury podaży eksportowej Chin 
do struktury popytu importowego USA 

Dotychczasowe kształtowanie się rozmiarów i  struktury amerykańskiego 
importu z  Chin można w  świetle odpowiedniego dorobku teoretycznego 
uważać za uzasadnione w tym głównie sensie, że USA dysponuje ewidentną 
przewagą nad ChRL pod względem bogactwa surowców naturalnych (głów-
nie zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego).

Wskaźniki stopnia dopasowania struktury podaży eksportowej USA do 
struktury popytu importowego Chin w latach 2000–2014 obliczono według 
wzoru:

Cijk = 1 – 
∑|yi – xj|

2  (4)

gdzie:
 mik – udział importu grupy towarowej „i” w imporcie globalnym Chin lub 
udział importu grupy towarowej „i” w imporcie globalnym USA
 xij – udział grupy towarowej „j” w eksporcie USA do Chin lub udział eks-
portu grupy towarowej „j” w eksporcie Chin do USA.

Wskaźnik Cijk waha się w granicach 0–1, przy czym wartość 0 oznacza, że 
towary (grupy towarowe) i eksportowane przez kraj j nie są w ogóle przed-
miotem importu do wybranego kraju. Odpowiedni wskaźnik osiąga nato-
miast maksymalną wartość 1, gdy udziały importu towaru (grup towaro-
wych) i, .., n analizowanego partnera, w naszym przypadku Chin, są idealnie 
takie same, jak odpowiednie udziały w eksporcie analizowanego kraju, w na-
szym przypadku USA. Oczywiście im wyższa wartość wskaźnika Cijk, tym 
lepiej struktura podaży eksportowej analizowanego kraju jest dopasowana 
do struktury popytu importowego Chin lub odpowiednio USA9.

W całym analizowanym okresie obserwowano proces wzrostu stopnia do-
pasowania struktury podaży eksportowej USA do struktury popytu impor-
towego ChRL. W latach 2000–2008 wskaźnik ten wzrósł z poziomu 0,74 do 
poziomu 0,93. W  2009 odnotowany był spadek do poziomu roku 2000, ale 
w latach następnych znowu miał miejsce jego wzrost. W 2014 roku równał się 
on 0,75. Świadczy to nie tylko o  lepszym dopasowaniu podaży eksportowej 
USA do struktury popytu importowego ChRL, ale i o tym, że towary amery-
kańskie na rynku chińskim cechował wyższy stopień konkurencyjności.

9 Ibidem, s. 151.
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Podsumowanie

Podsumowując, należy zauważyć, że w latach 2000–2015 miał miejsce wzrost 
amerykańsko-chińskich obrotów handlowych. I  tak, w  tym czasie eksport 
amerykański do Chin wzrósł ponad 7-krotnie, a  eksport chiński do USA 
– ponad 4,5-krotnie. W latach 2000–2014 udział amerykańskiego eksportu 
do ChRL w eksporcie USA ogółem był prawie sześciokrotnie mniejszy od 
udziału chińskiego eksportu do USA w eksporcie ChRL ogółem. Natomiast 
udział amerykańskiego importu z ChRL w imporcie USA ogółem był ponad 
dwukrotnie większy od udziału chińskiego importu z USA w imporcie ChRL 
ogółem. W tym samym czasie średni udział eksportu USA do Chin w global-
nym eksporcie amerykańskim wynosił 3,36%, podczas gdy udział chińskiego 
eksportu do USA w globalnym eksporcie Chin prawie 30%.

Takie występowanie znacznej asymetrii w  wymianie handlowej między 
Stanami Zjednoczonymi a  Państwem Środka wiąże się ze zróżnicowanym 
poziomem PKB omawianych państw. Na przestrzeni lat 2000–2014 udział 
amerykańsko-chińskich obrotów handlowych w PKB USA średnio wynosił 
2,47%, a w PKB Chin – 9,46%. Dane te wskazują przede wszystkim na istnie-
nie różnic w rozwoju gospodarczym obu państw, które wynikają z wielkości 
wyprodukowanego przez USA i ChRL PKB oraz ze stopnia uzależnienia ich 
gospodarek od handlu zagranicznego.

Analizując w  latach 2000–2014 strukturę towarową eksportu USA do 
Chin należy zauważyć, że struktura towarowa amerykańskiego eksportu na 
rynek chiński była stabilna a wszystkie grupy towarowe cechował trend wzro-
stowy, aczkolwiek nie był on tak znaczący, jak w przypadku amerykańskiego 
eksportu na rynek chiński. Średnio wzrost ten wyniósł tylko 4,4 razy, wtedy 
gdy w przypadku amerykańskiego eksportu na rynek chiński – 17,6 razy.

Struktura rodzajowa wymiany handlowej między USA i ChRL cechowa-
ła się tym, że w badanym przedziale czasowym po stronie amerykańskiego 
eksportu na rynek chiński dominowały towary technologiczne intensywne 
trudne do imitowania (21,6 mld dolarów); surowcochłonne (19,8 mld do-
larów) oraz technologiczne intensywne łatwe do imitowania (8,6 mld dola-
rów). Natomiast w  przypadku chińskiego eksportu na rynek amerykański 
do grupy tej należały wyroby pracochłonne (126,3 mld dolarów); technolo-
giczne intensywne łatwe do imitowania (97,7 mld dolarów), technologiczne 
intensywne trudne do imitowania (46,1 mld dolarów) oraz wyroby kapita-
łochłonne (13,4 mld dolarów).

Analizując wielkość wymiany handlowej między USA i ChRL należy zauwa-
żyć, że handel amerykańsko-chiński jest wymianą typu międzygałęziowego. 
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Uzyskane wyniki wskazują, że w  badanym okresie USA osiągały przewagę 
komparatywną w  przypadku następujących sekcji: towarów surowcochłon-
nych, technologicznie intensywnych trudnych do imitowania oraz w niewiel-
kim stopniu w przypadku towarów kapitałochłonnych. Z kolei Chiny w handlu 
z USA osiągały przewagę komparatywną w przypadku towarów pracochłon-
nych oraz w przypadku towarów technologicznych intensywnych łatwych do 
imitowania.

Natomiast zauważono, że omówionemu wcześniej wzrostowi stopnia 
i znaczenia wymiany (komplementarności) międzygałęziowej między Stana-
mi Zjednoczonymi i ich azjatyckim partnerem towarzyszy spadek intensyw-
ności i znaczenia wymiany (komplementarności) typu międzygałęziowego.

W przypadku pokrycia importu eksportem należy zauważyć, że znacznie 
lepiej wypada ChRL, ponieważ w  wymianie handlowej z  USA osiąga ona 
dodatnie saldo bilansu handlowego. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, 
można zauważyć, że gdy w całym analizowanym okresie lat 2000–2014 war-
tość amerykańskiego eksportu na rynek chiński pokrywała wartość importu 
USA z ChRL średnio w ponad 83%, to wartość pokrycia importu eksportem 
w handlu Chin z ich amerykańskim partnerem kształtowała się na zdecydo-
wanie wyższym poziomie i średnio wynosiła 734%.

Taki stan rzeczy ma wpływ na stadium kształtowania się stopnia dopaso-
wania struktury podaży eksportowej USA do struktury popytu importowa-
nego Chin. W  całym analizowanym okresie obserwowano proces wzrostu 
stopnia dopasowania struktury podaży eksportowej USA do struktury po-
pytu importowego ChRL. W  latach 2000–2008 wskaźnik ten wzrósł z  po-
ziomu 0,74 do poziomu 0,93. W 2009 roku odnotowany był spadek do po-
ziomu roku 2000, ale w latach następnych znowu miał miejsce jego wzrost. 
W 2014 roku równał się on 0,75. Świadczy to nie tylko o lepszym dopasowa-
niu podaży eksportowej USA do struktury popytu importowego Chin, ale 
i o tym, że towary amerykańskie na rynku chińskim cechował wyższy sto-
pień konkurencyjności.
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Wzajemna percepcja mocarstw  
oraz jej znaczenie dla rozwoju 
amerykańsko-chińskich relacji 
bilateralnych 

Wprowadzenie

Obecnie jednym z większych wyzwań dla przyszłości i stabilności relacji bi-
lateralnych oraz multilateralnych jest poprawne odczytanie oraz zinterpreto-
wanie wzajemnych interesów narodowych. Jak podkreślił Hans Morgenthau, 
cele polityki zagranicznej muszą być definiowane na warunkach interesu na-
rodowego, który z kolei wedle szkoły realizmu politycznego jest określany 
jako: synonim przetrwania, bezpieczeństwa, potęgi i jej pochodnych. Rów-
nież były sekretarz stanu USA Henry Kissinger zwracał uwagę na problem 
kalkulacji interesu narodowego, który nie jest oczywisty sam z siebie. Należy 
bowiem pamiętać, że siła danego narodu i  interes narodowy stanowią jed-
ne z najtrudniejszych do dokładniejszego oszacowania elementy stosunków 
międzynarodowych. Natomiast większość wojen wybucha w wyniku błędnej 
oceny układu sił i wewnętrznych nacisków.

W nawiązaniu do powyższego akapitu wyłania się jeszcze jeden, nie mniej 
istotny, aspekt stosunków międzynarodowych, jakim jest zagadnienie per-
cepcji. Warunkuje ono bowiem prowadzenie skutecznego dialogu pomię-
dzy państwami. Jest to szczególnie istotne w przypadku relacji bilateralnych 
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową, ponieważ 
błędne zdefiniowanie imperatywów polityki zagranicznej może mieć nega-
tywne implikacje dla gospodarczego oraz politycznego status quo wielu re-
gionów świata.
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Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i  omówienie 
wzajemnej percepcji obu państw na szczeblu rządowym oraz społecznym. 
Autor podejmie również próbę odpowiedzi na pytania o znaczenie gospo-
darki we wzajemnej percepcji oraz o rolę i wpływ państw trzecich na wza-
jemne postrzeganie. Natomiast, w celu uzyskania odpowiedzi na postawione 
pytania zostanie wykorzystana m.in. metoda analizy porównawczej.

Interes narodowy

Dnia 21 lutego 1972 roku, podczas spotkania z ówczesnym premierem Zhou 
Enlai’em, prezydent Richard Nixon wypowiedział następujące słowa: „wiemy, 
że głęboko wierzycie w swoje zasady. My głęboko wierzymy w nasze. Nie pro-
simy, żebyście odstąpili od swoich zasad, tak samo jak wy nie prosilibyście, 
żebyśmy odstąpili od naszych”1. Słowa, których 44 lata temu podczas swojej 
pierwszej podróży do Chin użył prezydent Nixon, oddają kwintesencję po-
szanowania dla odmienności kulturowych w relacjach pomiędzy państwa-
mi oraz stanowią swojego rodzaju bazę dla podjęcia próby rzetelnej analizy 
przesłanek, na których opierają się wzajemne interesy narodowe. Zaprezen-
towana powyżej pragmatyczna percepcja jest bardzo ważna po dzień dzisiej-
szy, ponieważ XXI wieku naprzeciw siebie stają dwa kraje, których gospo-
darki zajmują pierwsze (Stany Zjednoczone) oraz drugie miejsce na świecie 
(Chińska Republika Ludowa)2. Wzajemna percepcja ma również przemożne 
znaczenie dla bezpieczeństwa tak w regionie Pacyfiku, jak i w pozostałych 
częściach świata. Roman Kuźniar podkreśla, że „bezpieczeństwo jest nieod-
łącznie związane z żywotnymi interesami narodowymi. Czasem określa się 
jako rację stanu, choć to pojęcie jest często nadużywane w  doraźnych ce-
lach politycznych i należy zachować ostrożność zarówno w posługiwaniu się 
nim, jak i w jego recepcji w różnych kontekstach ideowych i politycznych”3. 
Wszystkie powyższe wypowiedzi wskazują na to, że wzajemna, prawidłowa 
percepcja mocarstw jest jedną z najważniejszych części składowych utrzy-
mywania poprawnych relacji bilateralnych oraz multilateralnych.

1  S. E. Phillips, E. C. Keefer, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, Volume 
XVII, China, 1969–1972, Washington 2006, t. 17, s. 688.

2  A. Willige, The world’s top economy: the US vs. China in five charts, „World Economic 
Forum”, 05.12.2016, https://www.weforum.org/agenda/2016/12/the-world-s-top-e-
conomy-the-us-vs-china-in-five-charts/ (dostęp: 05.07.2017).

3  R. Kuźniar, Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych, [w:] Stosunki międzyna-
rodowe. Geneza, struktura, dynamika, E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Warszawa 2006, 
s. 143.
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Wzajemna percepcja społeczeństw 

Bardzo ważne funkcje na polu społecznej percepcji odgrywają dwa czynniki: 
różnice kulturowe oraz mass media. Podkreślając znaczenie środków maso-
wego przekazu trzeba zwrócić uwagę na bezprecedensowe wydarzenia, które 
wyraźnie odbiły swe piętno na opinii publicznej. Takim szczególnym punk-
tem na mapie percepcji społeczeństwa amerykańskiego względem partnera 
chińskiego były wydarzenia z placu Tian’anmen w czerwcu 1989 roku, które 
postawiły dyplomację obu państw w bardzo niewygodnej sytuacji. Przyjmując 
za Henrym Kissingerem, iż „jedną z przeszkód w utrzymaniu ciągłości ame-
rykańskiej polityki zagranicznej jest radykalizm okresowych zmian rządu”4, 
trzeba zwrócić uwagę na fakt, jak istotna dla zachowania ciągłości polityki 
jest opinia publiczna. Opinia publiczna, której bardzo bliskie są tzw. „ame-
rykańskie ideały” przesiąknięte wartościami demokratycznymi, wolnością 
słowa oraz bezwzględną wolnością osobistą jednostki5. Dlatego też ówczesna 
administracja George’a Busha seniora została postawiona przed wyzwaniem, 
które można ująć w następujący sposób: jak skutecznie zarządzać nagłym kry-
zysem, kiedy jedna ze stron (w tym przypadku ChRL) doznaje znaczącej utraty 
wizerunku, w taki sposób, aby zachować ciągłość relacji przy jednoczesnym 
„zadośćuczynieniu” opinii publicznej, reprezentantom dwuizbowego kongre-
su6 oraz innym zainteresowanym podmiotom międzynarodowym. Jest to pro-
blem z jednej strony wymagający zręczności politycznej, z drugiej natomiast 
mocnej pozycji na rodzimej scenie politycznej. Wspomniany wcześniej Henry 
Kissinger podkreśla, że „w zależności od ugruntowania pozycji we własnym 
kraju ustępstwa konieczne z pragmatycznego punktu widzenia mogą być wy-
korzystane przez opozycję do udowodnienia słabości”7. Jest to ewidentnym za-
grożeniem dla stabilności relacji bilateralnych w obliczu bezprecedensowych 

4 H. Kissinger, op. cit., s. 231.
5  The Ideals of America, „The Atlantic” http://www.theatlantic.com/magazine/archi-

ve/1902/12/the-ideals-of-america/376192/ (dostęp: 28.05.2016).
6  Jest to o tyle istotne, iż tak do Izby Reprezentantów, jak i do Senatu co 2 lata odbywają 

się wybory rotacyjne. Istnieje zatem groźba poważnych przetasowań sił pomiędzy re-
publikanami a demokratami. To z kolei ma poważny wpływ na politykę prowadzoną 
przez administrację urzędującego prezydenta, ponieważ może mu ułatwić prowa-
dzenie polityki bądź utrudnić. Dobrym przykładem związanym stricte z polityką za-
graniczną jest chociażby procedura mianowania ambasadorów. Więcej o amerykań-
skim systemie wyborczym oraz wspomnianej procedurze można znaleźć na: https://
www.whitehouse.gov/1600/legislative-branch (dostęp: 10.05.2016).

7 H. Kissinger, op. cit., s. 274.
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wydarzeń, którymi bez wątpienia stała się kwestia masakry na placu Tian’an-
men. Ponadto w wyniku bieżących okoliczności, działania podejmowane przez 
każdą ze stron stanęły przed wyzwaniem związanym ze zmienionym punktem 
odniesienia w nowej sytuacji międzynarodowej. W przypadku Stanów Zjed-
noczonych, po wydarzeniach z 4 czerwca 1989 roku, takim właśnie punktem 
odniesienia była opinia publiczna, która wyraźnie zmieniła swój stosunek do 
ChRL (wykres 1 oraz wykres 2). Co niemniej istotne, pomimo upływu ćwier-
ćwiecza od wydarzeń z placu Tian’anmen, percepcja Chin przez społeczeństwo 
amerykańskie nie uległa daleko idącym zmianom.

Wykres 1. Opinia obywateli amerykańskich o ChRL sprzed wydarzeń na placu Tian’anmen (początek 
1989 roku)
Źródło: opracowanie własne na podstawie The Gallup Poll, Public Opinion 1989, Wilmington 1990, s. 98.

Wykres 2. Opinia obywateli amerykańskich o ChRL po wydarzeniach na placu Tian’anmen (sierpień 
1989 roku)
Źródło: opracowanie własne na podstawie The Gallup Poll, Public Opinion 1989…, s. 180.
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Wydarzenia z placu Tian’anmen są dobrym przykładem radykalnej zmia-
ny amerykańskiej opinii. Na pogłębienie negatywnej percepcji amerykań-
skiej opinii publicznej w kolejnych latach wpłynął także wzrost zadłużenia 
u partnera chińskiego, który w oczach wielu osób stanowi realne zagrożenie 
dla pozycji gospodarczej Stanów Zjednoczonych8.

Wykres 3 stanowi diagnozę percepcji Chin przez pryzmat ośmiu aspek-
tów. Z kolei wykres 4 ukazuje różnice w percepcji obu nacji poprzez pryzmat 
wieku respondentów. Jak można zauważyć, młodsze osoby postrzegają drugą 
stronę o wiele korzystniej niż osoby doświadczone wiekiem.

Napięcia pomiędzy ChRL a Republiką Chińską

Bardzo poważne W jakimś stopniu poważne

Wzrost chińskiej siły militarnej

Globalny wpływ Chin na środowisko

Deficyt handlowy na linii USA – Chiny

Chińska polityka względem praw człowieka

Cyberataki

Utrata miejsc pracy na rzecz Chin

Brak zdania

Wielkość zadłużenia USA w chińskich rękach

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wykres 3. Poziom zagrożenia wybranych aspektów z perspektywy amerykańskiej opinii publicznej
Źródło: R. Wike, 6 facts about how Americans and Chinese see each other, Pew Research Center, 
30.03.2016, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/30/6-facts-about-how-americans-and-
chinese-see-each-other/ (dostęp: 05.05.2016).

Wykres 3 ukazuje, że opinia amerykańska najmniejsze zagrożenie ze stro-
ny Chin upatruje odpowiednio w relacjach ChRL z Tajwanem, negatywnym 
wpływie na środowisko, jak również w  rosnącym znaczeniu chińskiej siły 
militarnej (niewykluczone, że jest to przejaw braku zainteresowania oraz od-
powiedniego zasobu informacji). Niemniej jednak zwłaszcza ostatni aspekt 
jest bardzo znaczący z punktu widzenia amerykańskich interesów w rejonie 
Oceanu Pacyficznego oraz zachowania status quo w regionie. W tym miej-
scu należy podkreślić, że osoby odpowiedzialne za prowadzenie polityki 

8  M. Egan, China is dumping U.S. debt, „CNN Money”, 11.09.2015, http://money.cnn.
com/2015/09/10/inve sting/china-dumping-us-debt/ (dostęp: 04.05.2016).
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państwa, to właśnie aspekt związany z rosnącymi możliwościami wykorzy-
stania sił zbrojnych przez partnera chińskiego postrzegają (obok zagadnień 
gospodarczych) jako bezpośrednie zagrożenie dla amerykańskich interesów. 
Pomimo, że wciąż istnieje znacząca dysproporcja sił pomiędzy armiami obu 
państw, to Chiny wyraźnie zwiększają inwestycje mające na celu rozbudowę 
potencjału militarnego9. 

Wykres 4. Wzajemne pozytywne postrzeganie się obywateli obu państw według wieku, w procentach
Źródło: R. Wike, 6 facts...

Natomiast powyższe badania przeprowadzone przez Pew Research Cen-
ter wskazują, że to Chińczycy korzystniej odbierają obywateli Stanów Zjed-
noczonych, którzy z kolei od dłuższego czasu postrzegają Państwo Środka 
w bardziej negatywnym świetle. Uzupełnieniem wykresu 4 mogą być bada-
nia przeprowadzone w roku 2016 przez The Chicago Council on Global Af-
fairs, z których wynika, że pomimo bardziej pozytywnego odbioru Stanów 
Zjednoczonych przez chińczyków, to aż 61% respondentów chińskich a 40% 
amerykańskich uważa, iż jednocześnie relacje pomiędzy oboma państwami 
uległy pogorszeniu10.

9  China’s military budget over 3 times that of India, says Pentagon, „The Economic Ti-
mes”, 09.05.2015 http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/chinas-mili-
tary-budget-over-3-times-that-of-india-says-pentagon/articleshow/47215890.cms 
(dostęp: 10.11.2016).

10  K. Friedhoff, C. Kafura, Views From The  G2:Public Opinion in the US & China,  
https://www.thechicagoc ouncil.org/publication/views-g2-public-opinion-us-china 
(dostęp: 04.10.207).
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Wykres 5 prezentuje zmiany zachodzące w opinii Amerykanów na prze-
strzeni ostatnich 10 lat.

Wykres 5. Zmiany percepcji Chin przez obywateli Stanów Zjednoczonych
Źródło: R. Wike, Americans̀  Concerns about China: Economics, Cyberattacks, Human Rights Top the List, 
Pew Research Center, 09.09.2015, http://www.pewglobal.org/2015/09/09/americans-concerns-about-
china-economics-cyberattacks-human-rights-top-the-list/ (dostęp: 06.05.2016).

Począwszy od 2011 roku obraz Chin w oczach Amerykanów ulegał syste-
matycznemu pogorszeniu. Działo się tak przede wszystkim dlatego, że prze-
ciętny obywatel czerpie wiedzę ze środków masowego przekazu, które z kolei 
używają uproszczeń oraz uogólnień. Zwrócił na to uwagę laureat Nagrody 
Nobla Daniel Kahneman, który podkreśla, że „przy podejmowaniu trudnych 
ocen [a zagadnienia związane z relacjami bilateralnymi należą do kwestii zło-
żonych] ludzie używają podobieństwa (zgodności) jako upraszczającej heu-
rystyki [uproszczonej reguły wnioskowania, którą posługujemy się w sposób 
nieświadomy], czyli czegoś w rodzaju „pi razy drzwi”. Używanie tej metody 
heurystycznej sprawia, że prognozy są obciążone dającym się przewidzieć 
skrzywieniem poznawczym (błędem systemowym)”11. Powyższy cytat zwra-
ca uwagę na słabości, którym nie powinny podlegać osoby odpowiedzialne 
za kształtowanie polityki zagranicznej państwa.

Na poprzednich stronach został zaprezentowany problem wydarzeń 
z  placu Tian’anmen, gdzie odmienna percepcja skutkowała odmiennym 

11 D. Kahneman, Pułapki myślenia: O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012, s. 15.
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podejściem do zaistniałej sytuacji. Mianowicie, reakcja ówczesnej administra-
cji George’a Busha seniora kierowała się przede wszystkim interesem Stanów 
Zjednoczonych, czyli m.in. utrzymaniem ciągłości w relacjach wzajemnych 
z Chińską Republiką Ludową. Natomiast opinia publiczna kierowała się wspo-
mnianymi przez Kahnemana uproszczeniami wynikającymi z  braku odpo-
wiedniej wiedzy. Podsumowując rolę społeczeństwa amerykańskiego w pro-
wadzeniu polityki przez amerykańską administrację warto zwrócić uwagę na 
opinię byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA w administracji 
prezydenta Jimmy’ego Cartera, Zbigniewa Brzezińskiego, który wypowiedział 
następujące słowa: „bardzo mnie martwi, że większość obywateli USA prak-
tycznie niczego nie wie o reszcie świata. Są ignorantami. To poważny problem 
w kraju, gdzie przeforsowanie polityki zagranicznej wymaga szerokiego po-
parcia opinii publicznej. W rezultacie każdemu prezydentowi będzie trudno 
zareagować inteligentną polityką na skomplikowane sprawy świata”12.

Wzajemna percepcja państw 

Podejmując próbę przedstawienia wzajemnej percepcji państw trzeba zwró-
cić uwagę na fakt, iż Chiny są państwem ukształtowanym przez kulturę się-
gającą ponad dwa tysiące lat. Nie mogą być zatem postrzegane w oderwa-
niu od tejże wielowiekowej tradycji, ponieważ może to skutkować błędnym 
odbiorem ich intencji. Jak podkreśla Bogdan Góralczyk13, Chiny winny być 
postrzegane jako starożytna cywilizacja licząca sobie kilka tysięcy lat14. Taki 
odbiór Chińskiej Republiki Ludowej pomoże w lepszym stopniu zrozumieć 
różnice występujące pomiędzy nimi a Stanami Zjednoczonymi.

Dobrym przykładem różnic występujących pomiędzy państwami jest po-
dejście do dyplomacji opisane przez Henry’ego Kissingera, który podkreśla, 
że „główna różnica między chińską a zachodnią strategią dyplomatyczną po-
lega na różnicy w  reakcji na potencjalne zagrożenie. Zachodni dyplomaci 
uznają, że powinni działać ostrożnie, unikając prowokacji. Chiński sposób 
reagowania na ogół zwiększa opór. Niekorzystny układ sił każe zachodnim 

12  J. Stanton, Brzezinski Vision for a Power Sharing World Stymied by Ignorant Ame-
ricans Leaders, Citizens, „Counter Punch”, 26.08.2016, http://www.counterpunch.
org/2016/08/26/brzezinski-vision-for-a-power-sharing-world-stymied-by-ignoran-
t-americans-leaders-citizens/ (dostęp: 10.11.2016).

13  Sinolog oraz politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, były ambasador Polski w Taj-
landii (przyp. autora).

14  Słowa wypowiedziane podczas Academy of Young Diplomats, Warszawa, 17 grudnia 2015.

http://www.counterpunch.org/2016/08/26/brzezinski-vision-for-a-power-sharing-world-stymied-by-ignorant-americans-leaders-citizens/
http://www.counterpunch.org/2016/08/26/brzezinski-vision-for-a-power-sharing-world-stymied-by-ignorant-americans-leaders-citizens/
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dyplomatom szukać rozwiązania na drodze dyplomatycznej: zachęcają do 
dyplomatycznych wystąpień, które mają przedstawić drugą stronę jako «złą», 
by odizolować ją moralnie, ale zarazem zniechęcić do użycia siły [...]. Chiń-
scy stratedzy zwykle wolą raczej okazać męstwo i zastosować psychologiczne 
środki nacisku niż przyznać, że przeciwnik ma przewagę. Wierzą w odstra-
szanie w formie uprzedzania działań adwersarza. Gdy chińscy planiści uzna-
ją, że przeciwnik uzyskał zbyt dużą przewagę i że może się zwrócić przeciwko 
Chinom, próbują podkopać morale nieprzyjaciela i zdobyć psychologiczną, 
a  najlepiej także moralną, dominację”15. Jak można zauważyć, różnica po-
między Stanami Zjednoczonymi a  Chinami jest w  tej kwestii zasadnicza. 
Podobna różnica występuje również w postrzeganiu oraz ocenie obecnego 
porządku międzynarodowego, który w  znacznej mierze nabrał kształtów 
wraz z decyzjami podjętym po zakończeniu II wojny światowej16. Otóż Sta-
ny Zjednoczone jeszcze przed rokiem 1945 stały się jednym z głównych ar-
chitektów obecnego kształtu świata opartego o instytucje międzynarodowe, 
z których najważniejszą funkcję (z politycznego punktu widzenia) pełni Or-
ganizacja Narodów Zjednoczonych. Pomimo, że Chińska Republika Ludowa 
znajduje się wśród pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa, to Repu-
blika Chińska do października 1971 roku zasiadała wśród „wielkiej piątki”17. 
Trzeba pamiętać, że obecna koncepcja świata w znacznej mierze powstawała 
bez udziału Chińskiej Republiki Ludowej, która do momentu zbliżenia ze 
Stanami Zjednoczonymi na początku lat 70. XX wieku przypieczętowane-
go wizytą prezydenta Nixona w Pekinie w 1972 roku, pozostawała niemalże 
w całkowitej izolacji państw świata zachodniego. Nie oznacza to, że Chiny 
całkowicie negują myśl liberalną18, która przewodziła Stanom Zjednoczo-
nym, po prostu czują się mniej związane z panującym porządkiem, w któ-
rego ustalaniu nie brały udziału. Można zwrócić uwagę na dwa następujące 

15 H. Kissinger, op. cit., s. 350.
16  history of the United Nations, United Nations, http://www.un.org/en/sections/histo-

ry/history-united-nations/ (dostęp: 09.05.2016).
17  Po proklamowaniu przez Mao Zedonga Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku, siły 

popierane przez Stany Zjednoczone z Czang Kaj-szekiem na czele zostały zmuszone do 
ucieczki na Tajwan. Utworzona tam Republika Chińska do 1971 roku reprezentowała 
Chiny w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Status quo uległo zmianie wraz z reorientacją 
polityki zagranicznej USA oraz pod wpływem nacisków prowadzonych przez ChRL 
(przyp. autora). 

18  Więcej na temat w: A. Moravcsik, Liberalism and International Relations Theory, Har-
vard University and University of Chicago, Paper No. 92–6, Cambridge, https://www.
princeton.edu/~amoravcs/library/liberalism_working.pdf (dostęp: 10.05.2016).
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zagadnienia, przyjmując punkt widzenia strony chińskiej, przemawiające 
przeciwko liberalnemu porządkowi międzynarodowemu:
1. Powstał on poza kręgiem kulturowym, z  którego wywodzą się chińska 

kultura oraz konfucjanizm;
2. Liberalne idee zaakceptowane na forum międzynarodowym mogą okazać 

się zagrożeniem dla wewnętrznej polityki oraz chińskiego systemu poli-
tycznego jako całości. Dopuszczają one bowiem dyskusję na takie tematy 
jak m.in.: mniejszości narodowe, etniczne, językowe oraz religijne, które 
co pewien czas powracają jako przedmiot sporów wewnętrznych (przy-
kład Falun Gong19) oraz wyzwań na linii Waszyngton-Pekin.
Jednakże nie oznacza to, że Chiny dawały skuteczny wyraz swej odmiennej 

percepcji wraz z proklamowaniem w 1949 roku Chińskiej Republiki Ludowej. 
Dopiero po umocnieniu przywództwa w 1978 roku przez Denga Xiaopinga 
rozpoczął się proces przemian, a Państwo Środka zaczęło niwelować zapóź-
nienia gospodarcze (głównie poprzez politykę „Pokojowego Wzrostu”20), co 
pozwoliło na prowadzenie skuteczniejszej polemiki z Amerykanami. Pomi-
mo odmiennego postrzegania ładu międzynarodowego, Stany Zjednoczone 
„pomogły Chinom stać się częścią globalnej gospodarki: zapewniły im do-
stęp do rynków, kapitału oraz technologii. Wyszkoliły chińskich ekspertów 
z zakresu nauki, technologii i prawa międzynarodowego”21. Stany Zjednoczo-
ne były postrzegane przez Chiny jako niezbędny element dla wprowadzania 
reform w sferze ekonomicznej, natomiast Ameryka postrzegała ChRL jako 
trudny do przecenienia „teren inwestycyjny”. Pod koniec lat 70. rozpoczął się 
okres kooperacji gospodarczej, który zdefiniuje późniejsze relacje obu państw 
jako neither friends nor foes22. Oznacza to, iż oba podmioty prawa międzyna-
rodowego nie postrzegały siebie jako sojuszników z jednej strony, z drugiej 
natomiast nie uważały jako zagrożenie dla fundamentalnych wartości. Był 
to niewątpliwie okres, w  którym wzajemna percepcja opierała się m.in. na 
zasadzie, iż brak powściągliwości w małych sprawach niszczy wielkie plany. 
W przypadku polityki prowadzonej między państwami, które dopiero kilka 

19  P. Beaumont, China’s Falun Gong crackdown: ‘The persecution is almost undergro-
und’, „The Guardian”, 18.07.2009, http://www.theguardian.com/world/2009/jul/18/
china-falun-gong-crackdown (dostęp: 08.05.2016).

20  J. Skrzyp, Wielki marsz Państwa Środka ku pozycji globalnego ośrodka siły, „Przegląd 
Polityczny” 2012, t. 5, s. 42.

21  A. J. Nathan, A. Scobell, how China Sees America, „Foreign Affairs” September/Oc-
tober 2012, nr 5, s. 35.

22  China Cross Talk: The American Debate over China Policy since Normalization. 
A Reader, S. Kennedy (red.), Lanham 2003, s. 303.
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lat wcześniej nawiązały oficjalne stosunki dyplomatyczne, trudno jest unik-
nąć lawirowania pomiędzy drażliwymi tematami mogącymi stanąć na prze-
szkodzie umacnianiu więzi. Mówiąc o  Chińskiej Republice Ludowej takim 
zagadnieniem były kwestie związane m.in. z poszanowaniem praw człowieka, 
które mimo iż poruszane, były wyraźnie marginalizowane. Jest to o tyle istot-
ne, że kiedy stosunki bilateralne plasują się na w miarę poprawnym poziomie, 
wpływa to korzystnie na wzajemną percepcję. Idealną sytuacją dla stabilności 
stosunków bilateralnych jest postępowanie wedle zasady wyznawanej swoje-
go czasu przez Denga Xiaopinga, iż „tym, co się liczy, są rezultaty, a nie dok-
tryna, zgodnie z którą się je osiąga”23. Jednakże pomimo współpracy, która 
układała się w miarę harmonijnie trzeba zaznaczyć, że już wtedy zarysowały 
się pewne kwestie, które będą rzutowały na obecny stan relacji bilateralnych. 
Wśród wielu zagadnień należy wspomnieć o tych stanowiących swojego ro-
dzaju sui generis wzajemnej percepcji:
1) odmienne postrzeganie politycznych wartości i wolności obywatelskich;
2) odmienne koncepcje funkcjonowania świata w XXI wieku;
3) odmienne poglądy na temat bezpieczeństwa (obecnie Stany Zjednoczo-

ne i ChRL postrzegają się jako rosnące zagrożenie dla stabilizacji regionu 
Pacyfiku);

4) status prawny oraz przyszłość Tajwanu (bardzo duże znaczenie ma kon-
tekst najnowszych wyborów przeprowadzonych w Republice Chińskiej);

5) zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w rejonie Pacyfiku (najnowszym 
tego przykładem jest zniesienie przez prezydenta Baracka Obamę embar-
ga zakazującego eksportu broni do Wietnamu24);

6) problemy z ochroną własności intelektualnej w ChRL.
Do powyższych punktów należałoby dodać jeszcze jeden, związany stric-

te z kwestiami ekonomicznymi. Otóż Stany Zjednoczone postrzegają Chiń-
ską Republikę Ludową jako zagrożenie dla swoich interesów gospodarczych. 
Przejawia się to przede wszystkim w trzech zagadnieniach. Pierwszym z nich 
jest negatywny bilans handlowy, który wyniósł niemalże 366 mld USD za 
rok 201525. Pomimo, że zmalał on w porównaniu z rokiem 2014 o 22,6 mld 
USD, nie jest to dobrym znakiem dla amerykańskiej gospodarki, ponieważ 

23 H. Kissinger, op. cit., s. 439.
24  G. Harris, Vietnam Arms Embargo to Be Fully Lifted, Obama Says in hanoi, „The 

New York Times”, 23.05.2016, http://www.nytimes.com/2016/05/24/world/asia/viet-
nam-us-arms-embargo-obama.html?_r=0 (dostęp: 23.05.2016).

25  T. P. Jeffrey, $365,694,500,000: U.S. Merchandise Trade Deficit With China hit Record 
in 2015, „CNS News”, 09.02.2016, http://cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/
365694500000-merchandise-trade-deficit-china-hit-record-2015 (dostęp: 11.05.2016).
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spadek zaliczył zarówno eksport, jak i  import. Ponadto przedmiotem spo-
ru wciąż pozostaje wartość chińskiej waluty (renminbi), która, utrzymywa-
na na sztucznym poziomie przez rząd w Pekinie, jest niedowartościowana. 
Fakt ten skutecznie utrudnia zwiększenie amerykańskiego eksportu. Drugim 
zagadnieniem dotyczącym gospodarki jest bardzo słaba ochrona własności 
intelektualnej w Chinach oraz zakrojone na szeroką skalę szpiegostwo gospo-
darcze. Bardzo dobrym przykładem jest sytuacja, w której znalazła się firma 
Segway. Otóż oskarżyła ona chińskie przedsiębiorstwo Ninebot o kradzież pa-
tentu do produkcji dwukołowych pojazdów elektrycznych. W międzyczasie 
Ninebot stał się na tyle popularny, że w roku 2015 złożył propozycję wykupu 
Segway’a de facto za środki, które w pewnej części pochodziły z nielegalnego 
wykorzystania know-how obecnie chińskiej firmy26. Nie jest to przypadek od-
osobniony i jednoznacznie negatywnie odbija się na postrzeganiu Chin przez 
Stany Zjednoczone. Jest to również ostrzeżenie dla potencjalnych inwestorów, 
aby przedsięwzięli odpowiednie środki zaradcze, zwłaszcza w kwestii planów 
zawiązania spółki typu joint-venture27. Ostatnim znaczącym aspektem gospo-
darczym odbieranym negatywnie przez Stany Zjednoczone są chińskie pla-
ny odnośnie One Belt, One Road28, New Silk Road29 oraz powołanie do życia 
w 2015 roku Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB), który 
jest postrzegany jako konkurencja dla Banku Światowego (BŚ), w którym to 
Stany Zjednoczone mają znaczący głos. Pomimo, iż sama działalność AIIB 
dopiero się rozpoczyna, to trzeba zauważyć, iż w poczet członków założycieli 
weszły kraje postrzegane za kluczowych sojuszników USA: Niemcy, Francja 
czy Wielka Brytania. Stało się tak pomimo nacisków Ameryki. Obecnie jedy-
nym państwem, które nie jest (jeszcze) członkiem AIIB, a należy do kluczo-
wych amerykańskich sojuszników, jest Japonia.

Kolejnym wyzwaniem dla pozytywnej percepcji jest kwestia Tajwa-
nu, będąca od samego początku (od roku 1949) swojego rodzaju „węzłem 

26  M. Kan, Segway now a Chinese company after acquisition by Ninebot, „Computer-
world”, 15.04.2016, http://www.computerworld.com/article/2909562/segway-now
-a-chinese-company-after-acquisition-by-ninebot.html (dostęp: 11.05.2016).

27  Joint Venture – JV, „Investopedia”, http://www.investopedia.com/terms/j/jointventu-
re.asp?layout=orig (dostęp: 11.05.2016).

28  C. Putz, China Pushes One Belt, One Road in Central Asia, „The Diplomat”, 24.05.2016, 
http://thediplomat.com/2016/05/china-pushes-one-belt-one-road-in-central-asia/ 
(dostęp: 26.05.2016).

29  H. H. Wang, China’s Triple Wins: The New Silk Roads, „Forbes”, 15.01.2016, http://
www.forbes.com/sites/helenwang/2016/01/15/chinas-triple-wins-the-new-silk-road-
s/#201ef557520b (dostęp: 25.04.2016).
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gordyjskim”, którego koncepcje rozwiązania różnią się od siebie w  sposób 
znaczący. Mianowicie ChRL jest zwolenniczką One China Policy, która ma 
na celu powolne zjednoczenie wyspy Tajwan z kontynentem. Wydawało się, 
że zwiększanie zależności Republiki Chińskiej od Chińskiej Republiki Ludo-
wej będzie nieuchronnie prowadziło ku unifikacji. Zwłaszcza po spotkaniu, 
które odbyło się 7 listopada w 2015 roku pomiędzy prezydentem Republiki 
Chińskiej Ma Ying-jeou a przewodniczącym Komunistycznej Partii Chin Xi 
Jinpingiem30. Również w tym samym roku podpisano gospodarczą umowę 
bilateralną, która zbliżała oba państwa do siebie. Wszystkie te działania były 
niejako zwieńczeniem drugiej i ostatniej kadencji prezydenta Ma Ying-jeou. 
Podniosły one również rangę wzajemnych relacji, ponieważ wspomniane 
spotkanie głów obu państw było pierwszym na tak wysokim szczeblu. Zo-
stało ono odnotowane przez Stany Zjednoczone, które wydały krótki komu-
nikat, iż oczekują „po obu stronach konstruktywnego dialogu, opartego na 
wzajemnym zrozumieniu, godności i  szacunku”31. Mogło się wydawać, że 
kwestia Tajwanu nie będzie aż tak bardzo dzieliła obu państw. Jednak wraz 
z wynikami wyborów prezydenckich oraz parlamentarnych przeprowadzo-
nych w 2016 roku na Tajwanie, rządząca partia Kuomintang (z której szere-
gów wywodził się ówczesny prezydent Ma Ying-jeou) straciła po raz pierw-
szy większość w  parlamencie na rzecz opozycyjnej Demokratycznej Partii 
Postępowej (DPP). Jest to znaczące dla status quo regionu, ponieważ jednym 
z głównych postulatów DPP jest zwrot ku m.in. Japonii, Stanom Zjednoczo-
nym i państwom Zachodu. Natomiast nowa prezydent kraju Tsai Ing-wen 
wielokrotnie wypowiadała się, że jest za umacnianiem niepodległości Taj-
wanu, co jest odbierane bardzo chłodno przez Pekin. Ponadto Departament 
Stanu USA odniósł się do zwycięstwa Tsai Ing-wen w następujących słowach: 
„podzielamy głębokie zainteresowanie Tajwańczyków kontynuacją pokojo-
wych i  stabilnych relacji chińsko-tajwańskich. Oczekujemy na współpracę 
dr Tsai i  wszystkich partyjnych przywódców na Tajwanie w  celu dalszego 
wzmocnienia nieoficjalnych relacji między Stanami Zjednoczonymi a  Taj-
wańczykami”32. Reakcja chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych była 

30  Ch. Hutzler, China’s Xi Jinping and Taiwan’s Ma Ying-jeou Meet in Singapore, „The 
Wall Street Journal”, 08.11.2015, http://www.wsj.com/articles/china-s-xi-jinping-an-
d-taiwan-s-ma-ying-jeou-meet-in-singapore-1446880724 (dostęp: 12.05.2016).

31  U.S. encourages ‘constructive dialogue’ ahead of Ma-Xi meeting, „Focus Taiwan”, 
04.11.2015, http://focustaiwan.tw/news/acs/201511040015.aspx (dostęp: 12.05.2016).

32  J. Kirby, On Taiwan’s Election, U.S. Department of State, 16.01.2016, http://www.state.
gov/r/pa/prs/ps/2016/01/251328.htm (dostęp: 14.05.2016).
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znacząco odmienna: „na świecie są tylko jedne Chiny, kontynent oraz Taj-
wan należą do jednych Chin a chińska suwerenność i integralność terytorial-
na nie będzie tolerowana”33. Bogdan Góralczyk skomentował, iż „pewne kro-
ki Tsai Ing-wen i jej partii jednoznacznie wskazują na to, w jaki sposób będą 
kształtowały się relacje Tajwanu z Chińską Republiką Ludową”34. Zaistniała 
sytuacja może przyczynić się jedynie do pogłębienia rozbieżności zdań oraz 
wzrostu nieufności na linii Waszyngton–Pekin, ponieważ Chiny już postrze-
gają amerykańską obecność w Azji jako zagrożenie35. Natomiast możliwość 
potencjalnego rozszerzenia strefy wpływów przez USA wobec sprzyjającej 
konfiguracji politycznej w Republice Chińskiej może zostać odebrana co naj-
mniej negatywnie.

Pozostaje jeszcze kwestia zbliżenia Republiki Chińskiej z  Japonią, która 
jest z  kolei największym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w  regionie. 
Trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy nie ma w tej całej sytuacji analogii do 
tzw. „Pułapki Tukidydesa”, kiedy wzrost potęgi Aten powodował wzrost po-
czucia zagrożenia w  Sparcie co w  konsekwencji skończyło się trwającym 
27 lat konfliktem zbrojnym. Warto również zauważyć, iż zaprzysiężona dnia 
20 maja 2016 roku prezydent Tsai pozostaje w dobrych relacjach z obecnym 
premierem Japonii Abe Shinzo, co czyni konfigurację sił jeszcze bardziej nie-
korzystną dla Chińskiej Republiki Ludowej. Dodając do tego fakt, iż przyjęcie 
przez japoński parlament krytykowanych przez stronę chińską tzw. security 
bills36, spotkało się z pozytywnym odbiorem Stanów Zjednoczonych, można 
postawić hipotezę, iż region Azji Wschodniej staje się areną poważnych wy-
zwań dla obu państw, co nie pozostanie bez wpływu na wzajemną percepcję. 

Na niekorzystne postrzeganie Stanów Zjednoczonych przez Chiny wpły-
wa również aktywność Amerykanów m.in. na Morzu Wschodniochińskim. 
Wielokrotne incydenty dowodzą, że jedna jak i druga strona skutecznie daje 

33  J. Pomfret, After vote, China tells Taiwan to abandon independence “hallucination”, 
„Reuters”, 17.01.2016, http://www.reuters.com/article/taiwan-election-idUSKCN0U-
V02I (dostęp: 14.05.2016).

34  Inni Chińczycy. Pogorszenie relacji Tajwan-Chiny?, „Polskie Radio. Dwójka”, 
20.01.2016, http://www.polskieradio.pl/8/3660/Artykul/1572540,Inni-Chinczycy
-Pogorszenie-relacji-TajwanChiny (dostęp: 14.05.2016).

35  H. Cooper, Challenging Chinese Claims, U.S. Sends Warship Near Artificial Island 
Chain, „The New York Times”, 26.10.2015, http://www.nytimes.com/2015/10/27/
world/asia/challenging-chinese-claims-us-sends-warship-near-artificial-island-cha-
in.html (dostęp: 10.05.2016).

36  Japan to allow military role overseas in historic move, „BBC News”, 18.09.2015, http://
www.bbc.com/news/world-asia-34287362 (ostatni dostep 05.05.2016).
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do zrozumienia, iż kwestia bezpieczeństwa regionu jest dla nich bardzo istot-
na, jednak postrzegana w odmienny sposób37.

Z kolei dla Chin (oraz poniekąd dla samej Ameryki) dużą niewiadomą po-
zostaje polityka przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W zależności 
od wyniku wyborów postrzeganie Ameryki przez ChRL może ulec bądź dia-
metralnej zmianie (w przypadku zwycięstwa kandydata republikanów Donal-
da Trumpa), bądź będzie mniej więcej oscylowało wokół obecnego poziomu 
w przypadku sukcesu demokraty. Natomiast wielokrotne prowokacyjne wy-
powiedzi republikańskiego kandydata, pod adresem ChRL typu: „nie możemy 
pozwolić, aby Chiny wciąż okradały nasze państwo”38, mogą wydawać się nie-
pokojące. Słowa Donalda Trumpa są również szkodliwe dla demokratycznych 
ruchów oraz prodemokratycznych organizacji działających w Chinach. Poka-
zują one bowiem, że demokracja może okazać się nieprzewidywalna. 

Podsumowanie 

Zaprezentowane powyżej wyzwania stojące na drodze ku polepszeniu sto-
sunków amerykańsko-chińskich nie stają się łatwiejsze, wręcz przeciwnie 
– uległy one komplikacji za sprawą ostatnich wydarzeń na arenie między-
narodowej oraz poprzez posunięcia w  polityce wewnętrznej Pekinu oraz 
Waszyngtonu. Decyzje te nie ułatwiają wspólnego dialogu. Niemniej jednak 
„początki” wzajemnych relacji tuż po wizycie prezydenta Richarda Nixona 
w 1972 roku oraz ich zintensyfikowanie po roku 1978 ukazują, iż możliwym 
jest przedkładanie budowania wzajemnych relacji nad problemy wywołują-
ce kontrowersje. Jest to bardzo istotne dla kwestii związanych z bezpieczeń-
stwem międzynarodowym, ponieważ w  przypadku konfliktu tych dwóch 
mocarstw, inni gracze stosunków międzynarodowych zostaną zmuszeni do 
opowiedzenia się po którejś ze stron, czego prawdopodobnie woleliby unik-
nąć. Jednakże można również zaobserwować bardziej pozytywne aspekty 
w stosunkach bilateralnych świadczące, iż wzajemna percepcja opiera się na 
pewnym pragmatyzmie, który nie pozwala „posunąć się o jeden krok za da-
leko”. Takim przejawem może być wymiana wzajemnych uprzejmości, jak 

37  F. S. Gady, US Carrier Strike Group Arrives in South China Sea to Deter China, „The 
Diplomat”, 05.03.2016, http://thediplomat.com/2016/03/us-carrier-strike-group-ar-
rives-in-south-china-sea-to-deter-china/ (dostęp: 05.05.2016).

38  J. Diamond, Trump: ‘We can’t continue to allow China to rape our country’, „CNN 
Politics”, 02.05.2016, http://edition.cnn.com/2016/05/01/politics/donald-trump-chi-
na-rape/ (dostęp: 15.05.2016).
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podczas wizyty Xi Jinpinga w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych 
we wrześniu 2015  roku. Mimo, iż spotkanie miało charakter symboliczny, 
a nie roboczy, to świadczy o wyżej wspomnianym pragmatyzmie, ponieważ 
gdyby we wzajemnej percepcji przeważała jednoznacznie negatywna ocena, 
spotkanie w Białym Domu nie doszłoby do skutku.

Niemniej jednak pozostaje faktem, że obecnie (2017 r.) Stany Zjednoczo-
ne oraz Chińska Republika Ludowa postrzegają się nieco bardziej negatyw-
nie, a ich stosunki opierają się na pewnej dozie nieufności. Percepcja uległa 
zdecydowanemu pogorszeniu i jest bardziej negatywna niż w roku 1978, jed-
nakże rosnące powiązania gospodarcze wciąż spełniają dodatkową funkcję 
hamulca bezpieczeństwa dla decyzji politycznych. Chiny w ciągu ostatnich 
lat stały się największym wierzycielem świata, jednakże w tym samym czasie 
znacząco uzależniły się od eksportu m.in. do Stanów Zjednoczonych. Waż-
nym jest, aby oba państwa pamiętały o starym chińskim przysłowiu, które 
zwraca uwagę, że „władca nie może rozpętać wojny, bo się zezłościł. Wódz 
nie może rozpętać bitwy, bo się obraził. Gniew ostygnie, obraza przejdzie, 
ale zniszczone państwo się nie odrodzi, a zabici nie wrócą do życia”. Dlatego 
tak niezmiernie ważnym jest zbudowanie wzajemnych relacji na właściwej 
percepcji, która z kolei oparta być powinna nie tylko na zagrożeniach wyni-
kających ze spraw bieżących, ale również na pragmatyzmie.
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wymiana studencka między  
Stanami Zjednoczonymi a Chinami  
jako element dyplomacji publicznej

Wprowadzenie 

W dniu 26 maja 2016 roku na Uniwersytecie Harvarda miało miejsce histo-
ryczne wydarzenie: jednym z trzech mówców podczas uroczystości wręcze-
nia dyplomów był obywatel Chin, He Jiang, doktorant na wydziale bioche-
mii. Jiang został natychmiast gwiazdą chińskich mediów. Nic dziwnego: był 
on pierwszym Chińczykiem, którego spotkało to wyróżnienie1. Nie jest to 
jednak zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak wielu zagranicznych studentów 
studiuje obecnie na amerykańskich uczelniach i, że w tej liczbie największą 
pojedynczą grupą są właśnie studenci z  Chin. Jednocześnie, mimo starań 
rządu, Amerykanie jeżdżą do Chin znacznie mniej chętnie. Przyglądając 
się motywacjom studentów z  obu tych grup oraz postrzeganiu przez nich 
państw, do których wyjechali, można zauważyć, że wymiany studenckie są 
bardzo skutecznym elementem dyplomacji publicznej.

Dyplomacja publiczna była definiowana wielokrotnie. Jedną z  najlep-
szych jest definicja Beaty Ociepki, która dyplomację publiczną opisuje jako 
„dwustronną dialogową formę politycznego komunikowania międzynaro-
dowego, skierowaną do publiczności za granicą, realizowaną dzięki pośred-
nictwu środków przekazu i poprzez kanały bezpośrednie”, której celem jest 
„kształtowanie lub wspieranie pozytywnego wizerunku kraju, społeczeństwa 

1  Z. Huang, The first Chinese citizen to give a harvard graduation speech recalled why is 
mom lit his hand on fire, „Quartz”, 19.12.2012, http://www.nytimes.com/roomforde-
bate/2012/12/19/fears-of-an-asian-quota-in-the-ivy-league/statistics-indicate-an-i-
vy-league-asian-quota (dostęp: 28.05.2016).
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za granicą, w tym – przez wpływanie na opinię publiczną – kształtowanie po-
zytywnych postaw wobec nadawcy”2. W rozumianej w ten sposób dyploma-
cji publicznej ważnym narzędziem są wymiany studenckie. Chociaż badacze 
zgadzają się, że jest to możliwe, samo wykorzystanie wymian jako elementu 
dyplomacji publicznej jest opisywane rzadko. Celem niniejszego artykułu 
jest zbadanie, czy i  jak Stany Zjednoczone i Chiny wykorzystują wymiany 
studenckie jako narzędzie dyplomacji publicznej. 

W artykule, na potrzeby którego zanalizowane zostały, oprócz literatury 
naukowej, teksty z prasy, statystyki i oficjalne dokumenty dotyczące wymian 
studenckich między USA a Chinami, przedstawione zostały: wymiany stu-
denckie między USA i Chinami w perspektywie historycznej oraz dane do-
tyczące wyjazdów studentów z Chin do USA oraz studentów z USA do Chin 
wraz z interpretacjami. 

Chińscy studenci w USA – rys historyczny 

Pierwsi Chińczycy – chłopcy w wieku od 10 do 15 lat – wyjechali uczyć się 
i  studiować w Stanach Zjednoczonych już w 1870 roku, kiedy Yung Wing 
i Chin Lan Pin założyli na Uniwersytecie w Yale Chińską Misję Edukacyjną 
(Chinese Educational Mission – CEM)3 i mieli tam pozostać 15 lat. Nieste-
ty, narastająca wrogość między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, na fali 
której w USA uchwalono w 1882 roku Chinese Exclusion Act, wymusiła ich 
powrót do Chin w 1881 roku4. Kolejni studenci z Chin pojawili się w USA 
dopiero w 1909 roku, na dwa lata przed obaleniem dynastii Quing i nasta-
niem w Chinach republiki5. Do wybuchu II wojny światowej to z Chin po-
chodziło najwięcej zagranicznych studentów na amerykańskich uczelniach6. 
Wymianę próbowano przywrócić po wojnie, kiedy do Stanów Zjednoczo-
nych zaczęli przyjeżdżać studenci z  wielu różnych środowisk. Kiedy USA 
zawiesiły stosunki dyplomatyczne z Chinami w 1949 roku, po utworzeniu 
Chińskiej Republiki Ludowej, studenci ci znaleźli się w bardzo złej sytuacji, 
pozbawieni pomocy ze strony własnego rządu, bez możliwości przedłużenia 

2  B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania, [w:] Dyplomacja pu-
bliczna, B. Ociepka (red.), Wrocław 2008, s. 12.

3  T. B. Bevis, A history of higher Education Exchange: China and America, New York 
2014, s. 41.

4 Ibidem, s. 52.
5 Ibidem, s. 89.
6 Ibidem, s. 106.
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ważności paszportu ani znalezienia pracy7. Wymiany studenckie wznowiono 
dopiero w 1979 roku, po uznaniu przez USA rządu w Pekinie. W roku akade-
mickim 1998/1999 liczba chińskich studentów na amerykańskich uczelniach 
wynosiła ponad 50 tys., a w roku 2009/2010 studentów z Chin było już ponad 
127 tys.8. W roku 2009/2010 studenci z Chin stanowili największą grupę stu-
dentów zagranicznych w USA. W roku 2014/2015 było ich ponad 304 tys., co 
stanowiło 31% wszystkich studentów zagranicznych9. 

Przyczyny podejmowania przez Chińczyków studiów w USA 

W 2015 roku pozarządowa organizacja amerykańska zajmująca się eduka-
cją międzynarodową, Institute of International Education, przeprowadziła 
badania, z których wynika, że aż 82,1% studentów z Chin za najważniejszą 
cechę uczelni amerykańskich uznaje wysoką jakość kształcenia10. Również 
w 2015 roku magazyn „Foreign Policy” opublikował cykl artykułów poświę-
conych chińskim studentom na amerykańskich uczelniach, który potwier-
dza, że właśnie wysoka jakość edukacji jest najważniejszym czynnikiem 
decydującym o wyjeździe11. Szczególnie cenione są takie kierunki, jak inży-
nieria, biznes, statystyka i ogólnie rozumiane nauki ścisłe12. Czasopismo „The 
Social Issues” zwraca uwagę na fakt, że zapytani o ich wyobrażenia o Stanach 
Zjednoczonych, chińscy studenci już na drugim miejscu wymienili zaawan-
sowany system edukacji na wszystkich poziomach oraz nacisk, jaki kładzie 
on na rozwijanie kreatywności i umiejętności poszczególnych studentów13. 

7  J. T. Ma, From Studying in America to Staying in America, „Chinese Studies in Histo-
ry” 2003, t. 36, nr 4, s. 53–60.

8 T. B. Bevis, op. cit., s. 152.
9  International Students in the United States, Institute of International Education, 

http://www.iie.org/Services/Project-Atlas/United-States/International-Students-In
-US#.V0luZeT442Z (dostęp: 10.02.2016).

10  P. Chow, What International Students Think About U.S. higher Education: Attitudes and 
Perceptions of Prospective Students in Africa, Asia, Europe and Latin America, 2015.

11  Tea Leaf Nation Staff (sic!), For Chinese Students in America, a Transformative Jour-
ney, „Foreign Policy”, 09.12.2015, http://foreignpolicy.com/2015/12/09/for-chinese-
students-in-america-a-transformative-journey-fp-survey-exclusive-results/ (ostatni 
dostep 10.02.2016).

12  P. G. Altbach, Chinese students in the United States – A micro study, „University World 
News”, http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140827110705372 
(dostęp: 07.02.2016).

13  Y. Zhao, X. Zhou, L. Huang, Chinese Students’ Knowledge and Thinking about America 
and China, „The Social Studies” 2008, t. 99, nr 1, s. 15.
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Podkreślali, że chociaż w  chińskim systemie edukacyjnym wymagane jest 
dużo pracy, opiera się ona na zapamiętywaniu formułek, a  nie na nauce 
krytycznego myślenia14. W chińskiej szkole nacisk kładziony jest na wyniki 
testów, a nie na rozbudzaniu wśród uczniów i studentów ciekawości. Matt 
DeButts, wykładowca z Princeton, który pracował przez jakiś czas w Pekinie, 
zasugerował wręcz, że chińska edukacja jest bardziej narzędziem kontroli niż 
rozwijania umysłów15. Nauki w Chinach nie ułatwia również cenzura – aż 
54% studentów uważa, że ma ona negatywny wpływ na ich naukę i pracę, 
a 34% – że na ich życie prywatne. Ponadto chińscy studenci wciąż odbywają 
obowiązkowe kursy marksizmu-leninizmu-maoizmu16. Problemem w Chi-
nach są też nieuczciwe zachowania na uczelniach, od plagiatowania wyników 
prac po powszechną korupcję17. Dla Chińczyków kusząca jest także niemal 
nieograniczona możliwość wyboru kursu na amerykańskich uczelniach18. 

Z  jakością kształcenia bezpośrednio związany jest problem egzaminu 
wstępnego na uczelnie wyższe w Chinach, gaokao. Jest on stresujący nie tylko 
dla samych przyszłych studentów i  ich rodziców, ale także nauczycieli, dla 
których ważna jest liczba ich uczniów przyjętych na uczelnie wyższe po zda-
niu egzaminu. Presja jest ogromna19. Co gorsza, wynik egzaminu praktycznie 
przesądza o kierunku podejmowanych później studiów, które potem bardzo 
trudno jest w Chinach zmienić20. Kandydaci z najlepszymi wynikami są zapi-
sywani na kierunki takie, jak finanse i ekonomia, podczas gdy słabsi studenci 
wpisywani są na mniej popularne kierunki, często humanistyczne i  filolo-
giczne. Zdarza się często, że zapisując się na konkretną uczelnię studenci nie 

14 Tea Leaf Nation Staff (sic!), For Chinese Students in America...
15  J. Eom, The Eagle, the Dragon and the Excellent Sheep, „Foreign Policy”, 20.10.2015, 

http://foreignpolicy.com/2015/10/20/china-us-america-education-ivy-league-colle-
ge-testing-innovation/ (dostęp: 10.02.2016).

16  Tea Leaf Nation Staff (sic!), Do Years Studying in America Change Chinese hearts and 
Minds?, „Foreign Policy”, 7.12.2015, http://foreignpolicy.com/2015/12/07/do-years-
studying-in-america-change-chinese-hearts-and-minds-china-u-foreign-policy-
student-survey/ (dostęp: 07.02.2016).

17  R. Yang, Corruption in China’s higher Education System: A Malignant Tumor, „Inter-
national Higher Education” 2004, nr 4, s. 18–19.

18 J. Eom, op. cit.
19  K. Jiang, China’s Entrance Exam Is More Competitive Than Ever, „Inside Higher Ed”, 

https://www.insidehighered.com/blogs/world-view/china’s-entrance-exam-morecom-
petitive-ever?width=775&height=500&iframe=true (dostęp: 18.05.2016).

20  S. Svoboda, Why do so many Chinese students choose US universities?, BBC News, 
http://www.bbc.com/news/business-32969291 (dostęp: 07.02.2016).
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wiedzą jeszcze, jaki kierunek będą studiować21. Dla wielu chińskich studen-
tów wyjazd za granicę to sposób, żeby nie zdawać gaokao, co w dalszym cią-
gu uważane jest za rodzaj buntu22. Dowodem, że gaokao ma duże znaczenie 
w podejmowaniu decyzji o wyjedzie, jest też fakt, że o ile liczba pochodzących 
z Chin studentów studiów drugiego stopnia zaczęła spadać, to liczba studen-
tów pierwszego stopnia stale rośnie23. Co ciekawe, wielu Chińczyków ucieka 
od gaokao już w szkole średniej. Ponieważ obcokrajowcom trudno jest się do-
stać do amerykańskich szkół publicznych, chętnie wybierają prywatne szkoły 
chrześcijańskie, pomimo zerowej lub niewielkiej wiedzy o chrześcijaństwie24. 
Od 2009 roku Chińczycy mogą również zdawać SAT (Scholastic Assessment 
Test, nieobowiązkowy test po ukończeniu szkoły średniej, będący zwykle pod-
stawą przyjęcia na studia) i inne niezbędne testy w Pekinie. Niektóre uczelnie 
amerykańskie przyjmują nawet chińskich absolwentów międzynarodowych 
szkół średnich z terenu Chin. Jest to jednak możliwość dostępna tylko oso-
bom zamożnym, a co gorsza – nieuregulowana prawnie25.

Kolejnym powodem podejmowania przez Chińczyków studiów w Stanach 
Zjednoczonych jest nadzieja na znalezienie dobrej pracy w Chinach, jednak 
jako główny powód wyjazdu podawana jest ona tylko przez 15% studentów26. 
Ogromna większość chińskich studentów podejmuje studia w dziedzinie fi-
nansów, ekonomii albo IT. Część z nich planuje powrót do domu, ale wie-
lu ma na celu spełnienie amerykańskiego snu i pozostanie w USA27. Studia 
traktowane są też jako inwestycja w rodzinę, szczególnie jeśli – wskutek pro-
wadzonej w Chinach od 1978 roku polityki jednego dziecka – rodzina nie 
ma innych dzieci28. Jeśli ma, starsze dziecko często czuje się w obowiązku 

21 J. Eom, op. cit.
22  A. Olesen, China’s hot New Luxury Product: the SAT, „Foreign Policy”, 08.06.2015, 

http://foreignpolicy.com/2015/06/08/chinas-hot-new-luxury-product-the-sat-scho-
lastic-aptitude-test/ (dostęp: 13.05.2016).

23  J. Mervis, Data check: Why do Chinese and Indian students come to U.S. Universities, 
„Sciencemag”, http://www.sciencemag.org/news/2014/11/data-check-why-do-chi-
nese-and-indian-students-come-us-universities (dostęp: 06.02.2016).

24  Tea Leaf Nation Staff (sic!), Chinese Students Are Flooding U.S. Christian high Schools, 
„Foreign Policy”, 06.02.2016, http://foreignpolicy.com/2016/02/08/chinese-students
-are-flooding-u-s-christian-high-schools-new-data/ (dostęp: 13.05.2016).

25 A. Olesen, op. cit.
26 Tea Leaf Nation Staff (sic!), Do Years Studying in America Change...
27  Y.-L. Liu, China’s Nouveau Riche have Landed on America’s Campuses, „Foreign Po-

licy”, 01.09.2015, http://foreignpolicy.com/2015/09/01/chinas-nouveau-riche-have
-landed-on-americas-campuses/ (dostęp: 09.02.2016).

28 S. Svoboda, op. cit.
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zarobić na sprowadzenie młodszego do USA, tak aby oboje mogli otrzymać 
amerykańskie wykształcenie i znaleźć dobra pracę29. Dziecko studiujące za 
granicą to też szansa rodziny na awans społeczny, który bywa porównywany 
do jeżdżenia BMW i noszenia torebek od Louisa Vuittona30.

Grupy studentów z Chin podejmujące naukę w USA 

Jeszcze pod koniec XX wieku stereotypowy chiński student w USA był pilny 
i pełen ideałów, chcący kształcić się dla dobra swojego państwa. Był też bied-
ny – nawet dzieci ważnych chińskich osobistości musiały pracować, a mi-
nimalna amerykańska płaca wydawała im się niezmiernie wysoka. Dzięki 
wprowadzonej przez Denga Xiaopinga polityce „otwartych drzwi” z  chiń-
skich i międzynarodowych stypendiów korzystali najzdolniejsi studenci. Te 
czasy już minęły. Jako że studenci chińscy nie otrzymują od rządu amerykań-
skiego żadnych stypendiów, na studia przyjeżdżają osoby zamożne, które stać 
na opłacenie czesnego. Zdarza się, że wyjazd traktują oni jak przedłużone 
wakacje: kupują własne mieszkania, jeżdżą kosztownymi samochodami, ro-
bią zakupy w drogich sklepach i nie uczęszczają na zajęcia. Dyplom traktują 
często jako przepustkę, dzięki której będą mogli wrócić do domu i powadzić 
rodzinne firmy lub pracować w międzynarodowych korporacjach. Widać to 
wyraźnie w działaniach takich marek, jak nastawione na zamożnych klien-
tów sklepy Bergdorf Goodman i Bloomingdale’s, które w 2014 roku zaspon-
sorowały odpowiednio obchody chińskiego Nowego Roku w Nowym Jorku 
i pokaz mody w Chicago31. Studenci ci określani są często jako furedai, co jest 
pogardliwą nazwą dzieci chińskich nuworyszy32. 

Drugą liczącą się grupą Chińczyków studiujących na amerykańskich uczel-
niach są uczniowie słabsi, którzy nie mieliby szans zdać gaokao wystarczają-
co dobrze, aby dostać się na uczelnie w Chinach. Uczelnie przyjmują mniej 
chętnych z zagranicy niż z USA: przykładowo, uniwersytet w Illinois, chętnie 
wybierany przez Chińczyków, przyjmuje 38% chętnych studentów zagranicz-
nych w porównaniu do 70% chętnych mieszkańców Illinois. Mimo to dla wielu 
prawdopodobieństwo zostania przyjętym na studia w USA jest o wiele wyższe 

29 Ibidem.
30 Y.-L. Liu, op. cit.
31 Tea Leaf Nation Staff (sic!), For Chinese Students in America...
32  F. Shyong, Not only China’s wealthy want to study in America, „Los Angeles Times”, 

28.12.2015, http://www.latimes.com/local/california/la-me-chinese-students-20151228- 
story.html (dostęp: 07.02.2016).
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niż prawdopodobieństwo przyjęcia na studia w  Chinach, szczególnie że nie 
wymaga zdawania gaokao33. Studenci ci oblegają małe uczelnie, prezentujące 
dość niski poziom i chętnie przyjmujące czesne od zagranicznych studentów34.

Ostatnią grupą studentów są dzieci z chińskiej klasy średniej, często je-
dynacy, którzy muszą pracować, aby zarobić na czesne i utrzymanie35. Ich 
wyjazd na studia jest zwykle ogromną inwestycją dla ich rodzin. Na chińskiej 
platformie WeChat wiele jest opowieści o dziadkach przekazujących życiowe 
oszczędności na wysłanie wnuka na studia do USA albo o  ludziach sprze-
dających w tym celu dom. Miarą sukcesu jest dla nich otrzymanie przez ich 
dzieci pracy w takich firmach, jak Goldman Sachs. Ta grupa studentów pod-
kreśla, że chociaż poprzednim pokoleniom trudniej było płacić czesne, nie 
oznacza to, że finanse przestały być przeszkodą w poświęceniu się studiom36.

Problemy związane ze studiowaniem Chińczyków  
na amerykańskich uczelniach 

Jednym z największych problemów związanych z przyjmowaniem Chińczy-
ków na amerykańskie uczelnie są nieuczciwe praktyki studentów już w czasie 
samego procesu rekrutacyjnego. Ponieważ nawet przy użyciu Internetu, niektó-
rym kandydatom na studia trudno jest się zorientować w olbrzymim wyborze 
uczelni i kierunków, korzystają oni z usług pośredników. Niestety pośrednicy 
nie tylko oferują informacje, ale także działają jak sprzedawcy, którzy otrzy-
mują prowizję zależną od liczby zwerbowanych studentów. Niektórzy z nich 
pobierają dodatkowo opłaty od samych studentów i przyjmują ich niezależnie 
od kwalifikacji37, często pod pretekstem przygotowywania do egzaminów38.

Niezależnie od działalności agentów, znany jest problem oszustw pod-
czas przygotowywania podań na studia i  listów motywacyjnych. Oszustwa 
w  procesie edukacji są powszechne w  Chinach z  uwagi na wysokie ambi-
cje studentów i  ich rodziców. Ocenia się, że około 90% listów z  rekomen-
dacjami kandydatów z Chin na zachodnie uczelnie jest sfałszowanych, 70% 
esejów pisanych jest przez specjalistów (często Amerykanów, absolwentów 

33 P.G. Altbach, Chinese students in the United States – A micro study...
34 F. Shyong, op. cit.
35 Ibidem.
36 Y.-L. Liu, op. cit.
37  P. G. Altbach, Agents and Third-Party Recruiters in International higher Education, 

„International Higher Education” 2011, nr 62.
38 P. G. Altbach, Chinese students in the United States – A micro study...
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zachodnich uczelni albo nauczycieli angielskiego) na zlecenie kandydatów, 
około 50% ocen ze szkoły średniej jest zawyżonych, a wiele nagród i odzna-
czeń – wymyślonych. Wiadomo też o  przypadkach, kiedy pytania z  testu 
wstępnego SAT znane były kandydatom przed egzaminem39 lub wysyłania na 
egzamin podstawionych osób40. Zdarzały się także przypadki aplikowania na 
studia w celu otrzymania wizy amerykańskiej41. Jakkolwiek formalnie uczel-
nie grożą, że kandydaci ze sfałszowanymi dokumentami nie będą przyjmo-
wani lub zostaną później wydaleni, tego typu praktyki często są lekceważone, 
gdyż zagraniczni studenci płacą duże czesne. 

Niestety problem ten nie znika po przyjęciu na studia. Według raportu 
organizacji świadczącej usługi dla chińskich studentów w USA, WholeRen 
Education, w roku akademickim 2012/13 z amerykańskich uczelni wydalo-
no za nieuczciwe praktyki 1 657 studentów. Organizacja ocenia jednak, że 
liczba ta jest zaniżona i w rzeczywistości zbliżona jest do 8 tys.42 Jakkolwiek 
te dane niektórzy uważają za przesadzone43 i pojawiają się głosy, że media za 
bardzo podkreślają oszustwa studentów z Chin, nie wspominając przy tym 
o oszustwach Amerykanów44, nie ma wątpliwości, że problem jest poważny.

Chińscy kandydaci na studia w USA nie zawsze otrzymują amerykańskie 
wizy, przy czym najgorzej znoszą oni niepewność co do procedur przyzna-
wania wiz i przyczyn odmowy. Wiadomo, że czasem bez wyraźnej przyczyny 
procent odrzuconych podań nagle się zwiększa45.

Wielu Chińczyków skarży się także na dyskryminację przy przyjmo-
waniu na uniwersytety, szczególnie te najlepsze, należące do Ivy League. 

39  J. Marcus, Barefaced Cheating in China’s Bull Market for Academic Fraud, „Interna-
tional Higher Education” 2013, nr 73.

40  M. Schiavenza, The Tenuous Relationship Between American Universities and Chi-
nese Students, „The Atlantic”, 30.05.2015, http://www.theatlantic.com/education/
archive/2015/05/american-universities-are-addicted-to-chinese-students/394517/ 
(dostęp: 07.02.2016).

41  M. Kutner, U.S. Colleges Expelled as Many as 8,000 Chinese Students in 3 Years, „News-
week”, http://europe.newsweek.com/us-colleges-expelled-many-8000-chinese-stu-
dents-3-years-327987?rm=eu (dostęp: 07.02.2016).

42 Ibidem.
43 Errata do: M. Schiavenza, op. cit.
44  N. Abelmann, J. Kang, A Fraught Exchange? U.S. Media on Chinese International Un-

dergraduates and the American University, „Journal of Studies in International Edu-
cation” 2014, t. 18, nr 4.

45  L. Chang, American Visa Officials Anger Chinese Students, „Chinese Education & 
Society” 2003, t. 36, nr 6.
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Powszechnym poczuciem jest, że spośród trojga kandydatów o  identycz-
nych kwalifikacjach, w pierwszej kolejności przyjmuje się członków innych 
mniejszości, potem białych, a  na końcu – Azjatów. Jest to cena etykietki 
„modelowej mniejszości” i opinii, że Azjaci mają zawsze doskonałe wyniki, 
która doprowadziła do uznania ich za „prawie białych”, przez co nie są już 
oni chronieni przed dyskryminacją. Ponadto przyjęło się, że ich wyniki są 
zawsze tak dobre, że kiedy prezentują kwalifikacje równe z kwalifikacjami 
białych, uważa się je już za słabsze46.

Znacznym problemem jest również nieznajomość języka angielskiego, 
szczególnie mówionego. Zdane testy niekoniecznie dobrze oddają rzeczywi-
sty poziom języka kandydatów, a ponadto nie sprawdzają umiejętności języ-
kowych niezbędnych na uczelni47.

Duży napływ chińskich studentów do amerykańskich szkół wyższych nie 
wszystkim się podoba. Na niektórych uczelniach wprowadzono już limity 
przyjęć studentów zagranicznych48. Ponadto Chińczycy padają ofiarami ak-
tów wandalizmu (graffiti z obraźliwymi napisami na samochodach i domach) 
oraz prześmiewczych lub agresywnych filmów umieszczanych w Internecie. 
Zdarzają się także głosy, że nie należy marnować pieniędzy amerykańskich 
podatników na kształcenie obywateli „Afganistanu, Chin, Iranu, Iraku czy 
Turcji, którzy mogą w  najbliższym czasie stać się naszymi wrogami”49, co 
świadczy o  całkowitej nieznajomości realiów, jako że studenci zagraniczni 
przynoszą znaczne dochody nie tylko uczelniom, na których studiują. Przy-
kładowo, w Pasadena City College zagraniczni studenci płacą rocznie 8 tys. 
dolarów czesnego i generują 8 milionów dochodu50. 

Nie ma też wątpliwości, że chińscy studenci nie integrują się wystarcza-
jąco dobrze z amerykańskimi. Jednym z powodów jest tworzenie się gett, 
w których nie jest nawet konieczne porozumiewanie się po angielsku. „Wall 
Street Journal” opisuje dzień chińskiego studenta z  Champaign w  stanie 

46  Z. Tianpu, I’m Chinese, and I Know Why There Aren’t More Asians in the Ivy League,  
„Foreign Policy”, 26.08.2015, http://foreignpolicy.com/2015/08/26/ivy-league-asian- 
chinese-racial-discrimination-affirmative-action/ (dostęp: 13.05.2016). Istnienie li-
mitów w Ivy League potwierdzają statystyki, patrz: R. Unz, Statistics indicate an Ivy 
League Asian quota, „The New York Times”, 19.12.2012, http://www.nytimes.com/
roomfordebate/2012/12/19/fears-of-an-asian-quota-in-the-ivy-league/statistics-in-
dicate-an-ivy-league-asian-quota (dostęp: 28.05.2016). 

47 P. G. Altbach, Chinese students in the United States – A micro study...
48 F. Shyong, op. cit.
49 Y.-L. Liu, op. cit. (tłum. własne).
50 F. Shyong, op. cit.
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Illinois, kiedy najdłuższym zdaniem wypowiedzianym przez niego po an-
gielsku było zamówienie złożone w barze szybkiej obsługi. Zamykanie się 
w gettach jest czasem świadomym wyborem studentów: są słabo przygo-
towani, źle znają angielski i nie chcą marnować energii na pokonywanie 
różnic kulturowych51. Różnice te są ogromne. Wielu studentów wiedzę 
o  USA czerpie z  popularnych w  Chinach amerykańskich sitcomów, jak 
„Friends”, „Big Bang Theory” czy „How I Met Your Mother”. Jedna ze stu-
dentek wspomina, że zupełnie nie przygotowały jej one na postindustrial-
ną biedę, z  jaką się zetknęła52. Jednak nawet studentom, którzy chcieliby 
się integrować, nie jest łatwo: profesorowie nierzadko nie są nawet w sta-
nie wymówić ich nazwisk, dni inauguracyjne są często przeprowadzane 
przy podziale studentów na narodowości, a studenci z USA uważają, że to 
sami Chińczycy trzymają się od nich z daleka. Chińscy studenci są czasem 
zdziwieni, że praktycznie nie mają kontaktu z Amerykanami. Problem ten 
został dostrzeżony dopiero niedawno. Niektórzy studenci próbują sobie 
radzić, zmieniając uczelnię; niektóre szkoły zmieniły zasady prowadzenia 
dni inauguracyjnych i zaostrzyły wymagania odnośnie znajomości angiel-
skiego53. Mimo to powszechne są komentarze, że chociaż Chińczycy płacą 
wysokie czesne, uczelnie nie robią wiele, aby im pomóc54. Często pomagają 
im za to organizacje chrześcijańskie, oferując zarówno wsparcie psychicz-
ne, jak i transfery z lotnisk55.

Co ciekawe, dla wielu Chińczyków problemem jest również poczucie za-
grożenia amerykańską krytyką chińskiego rządu, która pojawiała się szczegól-
nie w kontekście Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Jakkolwiek nowe pokolenie 
studentów z Chin mniej interesuje się polityką i jest bardziej kosmopolityczne 
niż przedtem, taka krytyka wzmacnia ich tożsamość narodową56. 

Chińscy studenci skarżą się także na wrażenie, że żyją podwójnym ży-
ciem. W Chinach są ważnymi osobistościami, szczególnie jeśli studiują na 

51  D. Belkin, M. Jordan, heavy Recruitment of Chinese Students Sows Discord on U.S. Cam-
puses, „Wall Street Journal”, 17.03.2016, http://www.wsj.com/articles/heavy-recruitment-
of-chinese-students-sows-discord-on-u-s-campuses-1458224413 (dostęp: 30.03.2016).

52  N. Tang, A Chinese Feminist, Made in America, „Foreign Policy”, 24.06.2015, http://fore-
ignpolicy.com/2015/06/24/a-chinese-feminist-made-in-america/ (dostęp: 13.05.2016).

53 D. Belkin, M. Jordan, op. cit.
54 M. Schiavenza, op. cit.
55  H. Zhang, Leave China, Study in America, Find Jesus, „Foreign Policy”, 11.02.2016, 

http://foreignpolicy.com/2016/02/11/leave-china-study-in-america-find-jesus-chi-
nese-christian-converts-at-american-universities/ (dostęp: 13.05.2016).

56 A. Olesen, op. cit.
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prestiżowych uczelniach, i często proszeni są o rady, informacje i pomoc, na 
przykład w sprawdzaniu esejów kandydatom na studia. Ta wyjątkowość zu-
pełnie znika na uczelniach, na których są po prostu zwykłymi studentami 
z Chin57. 

Wpływ studiów w USA na studentów z Chin 

Z badań „Foreign Policy” wynika, że po studiach w Stanach Zjednoczonych 
wielu studentów z Chin zaczyna nieco inaczej myśleć i postrzegać świat. Opi-
sują siebie jako bardziej otwartych, szczególnie w porównaniu z pozostałą 
w Chinach rodziną i znajomymi, których zaczynają widzieć jako pasywnych 
i  konserwatywnych, dążących do bezpiecznego i  komfortowego życia bez 
wysiłku. Sami studenci zaczynają opisywać siebie jako osoby liberalne, o sze-
rokich horyzontach, które chętnie próbują nowych rzeczy. Twierdzą, że na 
studiach w USA stali się bardziej idealistyczni (lub nawet naiwni), motywo-
wani bardziej uczuciami, a nie pragmatyczną oceną finansów i życiowej sta-
bilizacji. Są też bardziej chętni do podejmowania akcji, które mogłyby mieć 
wpływ na otaczający ich świat, w znacznej mierze dzięki używanej na amery-
kańskich uczelniach retoryce „możemy zmienić świat na lepsze”. Ich koledzy 
w Chinach wydają się zainteresowani własnym życiem i krótkoterminowymi 
celami, szczególnie biznesowymi58. 

Aż 60% studentów uznało, że dzięki studiom, ich postrzeganie USA zmie-
niło się na lepsze (u 23% – na gorsze), a niektórzy nawrócili się na chrześci-
jaństwo. Odsetek studentów myślących o USA w sposób bardziej negatywny 
wyjaśnia Haifeng Huang, który studiował te zmiany. Uważa on, że chińscy 
studenci czują się przytłoczeni ilością nowych informacji i poglądów. Opisu-
je również, że przed przyjazdem do USA Chińczycy mają bardzo pozytywny, 
wręcz romantyczny obraz Stanów Zjednoczonych, w znacznej mierze czer-
pany ze źródeł popkulturowych, który nie wytrzymuje w zetknięciu z rze-
czywistością59. Jeden ze studentów biorących udział w badaniu „The Social 
Studies” opisuje, że jako dziecko słyszał dorosłych rozmawiających o USA 
oraz oglądał amerykańskie kreskówki i na ich podstawie stworzył sobie wizję 
amerykańskiego snu z bajki: pieniędzy, władzy i wolności60. 

57  Z. Zhang, The Girl From harvard, The Girl From China, „Foreign Policy”, 30.11.2015, 
http://foreignpolicy.com/2015/11/30/the-girl-from-harvard-the-girl-from-china
-us-china-education-culture-differences/ (dostęp: 09.02.2016).

58 Tea Leaf Nation Staff (sic!), For Chinese Students in America...
59 Tea Leaf Nation Staff (sic!), Do Years Studying in America Change...
60 Y. Zhao, X. Zhou, L. Huang, op. cit.
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Co ciekawe, po studiach w USA aż 55% studentów zaczęło także lepiej po-
strzegać chiński rząd, niekiedy porzucając jego krytykę i zaczynając go popierać. 
Często zgadzali się oni, że zachodnie wartości, jakkolwiek same w sobie pozy-
tywne, nie znalazłyby zastosowania w Chinach, i że rząd chiński postępuje do-
brze, odrzucając je61. W badaniach dotyczących postrzegania demokracji przez 
chińskich studentów, jedynie 26% uważa, że zachodni system demokratyczny 
byłby korzystny dla Chin, chociaż 64% zauważa, że ma ona swoje dobre stro-
ny. Aż 57% sądzi, że Chiny powinny zacząć proces łagodnej demokratyzacji jak 
najszybciej62. Niektórzy sugerują jednak, że rząd chiński bierze z zachodniej kul-
tury wszystko co najlepsze, zostawiając elementy szkodliwe. Nabranie sympatii 
dla swojego rządu studenci motywowali zapoznaniem się z działalnością rządu 
amerykańskiego, odkryciem poważnych braków w zachodniej demokracji albo 
nawet zrozumieniem, że nie tylko Chińczycy krytycznie wyrażają się o rządzie63. 
Nie była to oczywiście reguła: 22% studentów zaczęło postrzegać Chiny bardziej 
negatywnie64. Część z nich zgodziła się, że niechęć rządzących do zachodnich 
idei jest propagandą Komunistycznej Partii Chin oraz próbą legitymizacji dal-
szego pozostawania przy władzy65. Jedna ze studentek zwróciła uwagę na fakt, że 
na studiach w USA dowiedziała się znacznie więcej o nierównościach społecz-
nych i politycznych zagrywkach w Chinach, niż kiedykolwiek przedtem66. 

Amerykańscy studenci w Chinach – podstawowe fakty 

Przez około 150 lat studenci jeździli między Chinami a Stanami Zjednoczony-
mi praktycznie tylko w jedną stronę: Chińczycy chętnie wybierali się na pre-
stiżowe uczelnie amerykańskie, ale Amerykanie nie byli zainteresowani wy-
jazdami do Chin. Dopiero około 1990 roku Chiny zaczęły inwestować w swój 
system edukacji wyższej i rozpoczęły wprowadzanie w nim zmian67. Plan za-
działał. W roku akademickim 2012/13, czyli w szczytowym okresie zaintereso-
wania, w Chinach studiowało prawie 15 tys. studentów z USA68. W 2010 roku 

61 Tea Leaf Nation Staff (sic!), For Chinese Students in America...
62  D. Han, D. Chen, Who supports democracy? Evidence from a survey of Chinese stu-

dents and scholars in the United States, „Democratization” 2016, t. 23, nr 4.
63 Tea Leaf Nation Staff (sic!), For Chinese Students in America...
64 Tea Leaf Nation Staff (sic!), Do Years Studying in America Change...
65 Tea Leaf Nation Staff (sic!), For Chinese Students in America...
66 N. Tang, op. cit.
67 T. B. Bevis, op. cit., s. 154.
68  U.S. Students Studying Overseas, Institute of International Education, http://www.

iie.org/Services/Project-Atlas/United-States/US-Students-Overseas#.V0luaOT442Z 
(dostęp: 10.02.2016).
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w Pekinie ówczesna sekretarz stanu, Hillary Clinton, zainaugurowała inicjaty-
wę Baracka Obamy „100K Strong” (100 tys. silnych), której celem było wysła-
nie 100 tys. amerykańskich studentów do Chin do roku 2014. Liczba ta wyda-
wała się zawrotna, ale w 2012 roku ogłoszono, że cel ten został wypełniony. Już 
w 2015 roku Barack Obama na konferencji z prezydentem Chin Xi Jinpingiem 
ogłosił inaugurację kolejnej wspólnej inicjatywy: „1 Million Strong”. Jej ce-
lem jest zwiększenie liczby Amerykanów władających lub uczących się języka 
chińskiego do 1 miliona przed rokiem 2020. Ten cel także wygląda na niere-
alistyczny, ale w rzeczywistości oznacza, że chińskiego musiałoby się zacząć 
uczyć tylko niecałe 2% amerykańskich uczniów szkół na różnych poziomach69. 

CUCAS, internetowy portal dla Amerykanów wyjeżdżających do Chin 
na studia, jako potencjalne motywy przyjazdu do Chin podaje w kolejności: 
możliwość podróżowania, niskie ceny kształcenia, możliwości zatrudnienia, 
wysoką jakość uczelni i możliwość obcowania z chińską kulturą70. Projekty 
te nie spotykają się jednak tylko z pozytywnymi reakcjami. Pojawiają się na 
przykład komentarze, że chiński rząd nie powinien finansować nauki w USA, 
gdyż może wykorzystać tę okazję do szerzenia komunistycznej propagandy71. 
W raporcie podsumowującym działanie inicjatywy „100K Strong” podkre-
ślono jednak, że ponad 90% instytucji odnotowało lub zapowiedziało wzrost 
liczby amerykańskich studentów wyjeżdżających do Chin72. 

Problemy studentów amerykańskich w Chinach 

Wśród problemów, na jakie napotykają amerykańscy studenci w Chinach, 
bardzo często wymieniany jest chiński stosunek do prawa, dobrze oddany 
przez powiedzenie „góry są wysokie, a cesarz jest daleko”, które oznacza, że 
lokalni urzędnicy ignorujący prawo rzadko spotykają się z reperkusjami ze 
strony władz centralnych. Amerykanów dziwi także lekceważący stosunek 
Chińczyków do kwestii zezwoleń i licencji73. 

69  B. Allen-Ebrahimian, Can 1 Million American Students Learn Mandarin, „Foreign 
Policy”, http://foreignpolicy.com/2015/09/25/china-us-obamas-one-million-students-
chinese-language-mandarin/ (dostęp: 13.05.2016).

70  5 Reasons to Study in China, „CUCAS”, http://www.cucas.edu.cn/feature/index/2172/2172 
(dostęp: 10.02.2016).

71 B. Allen-Ebrahimian, Can 1 Million American Students Learn Mandarin...
72  R. Belyavina, U.S. Students in China: Meeting the Goals of the 100,000 Strong Initiati-

ve, Institute of International Education, January 2013.
73  B. Allen-Ebrahimian, American Students in China: It’s Not as Authoritarian as We Thought, 

„Foreign Policy”, 15.06.2015, http://foreignpolicy.com/2015/06/15/american-students-
in-china-its-not-as-authoritarian-as-we-thought-china-u/ (dostęp: 13.05.2016).
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Jako dużą trudność wymieniano konieczność opanowania języka chiń-
skiego, często opisywanego jako jeden z najtrudniejszych języków dla osób, 
których pierwszym językiem jest angielski. Szczególnie dotykało to Amery-
kanów chińskiego pochodzenia, dla których angielski był już pierwszym ję-
zykiem: oczekiwano, że i tak będą oni biegle władali chińskim74.

Problemem były też różnice czysto kulturowe. Przykładowo, Chińczycy nie 
popierają okazywania uczuć w  miejscach publicznych i  jeden ze studentów 
wspomina, jak jego chińscy znajomi z pogardą odnosili się do kobiety publicznie 
płaczącej na placu Tiananmen75. Inni opisują, że byli świadkami przemocy do-
mowej na ulicach i szokował ich zupełny brak reakcji przechodniów. Wśród nie-
dogodności życia w Chinach wymieniana jest także cenzura oraz zanieczyszcze-
nie powietrza i ogólny brud; jeden ze studentów zachorował nawet na cholerę76. 

Pozytywne wrażenia studentów amerykańskich w Chinach 

Amerykańscy studenci w Chinach odnotowują, że łatwo nawiązują przyjaź-
nie z Chińczykami, ale mimo to poruszają się oni raczej pośród zagranicz-
nych studentów. Z sondażu magazynu „Foreign Policy” wynika, że wpraw-
dzie tylko 11% studentów nie miało żadnych przyjaciół wśród Chińczyków, 
ale aż w 55% przypadków Chińczycy stanowili mniejszość spośród ich przy-
jaciół77. Nawiązywanie relacji utrudnia często miejsce zamieszkania: wielu 
Amerykanów mieszka w lepszych akademikach niż Chińczycy78. Łatwo inte-
growali się szczególnie ci studenci, dla których był to pierwszy wyjazd zagra-
niczny. Jeden ze studentów wspomina, że spodziewał się spędzać większość 
czasu wśród Amerykanów, ale prawie codziennie nawiązywał nowe kontakty 
z Chińczykami. Większość studentów z USA była zachwycona gościnnością, 
pomimo że nierzadko władze odradzały chińskim studentom nawiązywanie 
zbyt bliskich relacji z obcokrajowcami79. 

74  Tea Leaf Nation Staff (sic!), For American Students in China, Some Risks, No Regrets, 
„Foreign Policy”, 27.05.2015, http://foreignpolicy.com/2015/05/27/american-stu-
dents-in-china-fp-survey-no-regrets-china-u-cross-cultural-natives-college-univer-
sity-education-abroad/ (dostęp: 07.02.2016).

75 B. Allen-Ebrahimian, American Students in China...
76 Tea Leaf Nation Staff (sic!), For American Students in China...
77 Ibidem.
78  L. Hubbell, A Sino-American Cultural Exchange during the Bombing Crisis: A Perso-

nal Experience, „Asian Affairs: An American Review” 1999, t. 26, nr 3.
79 Tea Leaf Nation Staff (sic!), For American Students in China...
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Ogromna większość amerykańskich studentów, bo aż 78% twierdzi, że po 
studiach w Chinach znacznie lepiej myśli o tym kraju; jedynie 12% zmieniło 
zdanie na gorsze80. Często przed wyjazdem studenci uważają Chiny za kraj 
bardzo autorytarny i ostrzegają się przed nim wzajemnie. Jeden z nich opi-
sał, że przyjeżdżając do Chin spodziewał się zastać dyktaturę w stylu Geor-
ge’a Orwella, a poczucie to wzmocniło się, kiedy został kiedyś upomniany za 
zbyt głośną rozmowę i poinformowany, że „uszy są wszędzie”. Po tym zda-
rzeniu przez dłuższy czas często rozmawiał szeptem o delikatnych kwestiach, 
ale później, studiując i poznając nowych ludzi, dowiedział się, że swobodna 
rozmowa nie jest w Chinach zabroniona. „Ograniczenia wolności wypowie-
dzi nie zależą od tego, co się mówi, ale ile osób słucha” – podsumował to inny 
amerykański student81. Warto pamiętać jednak, że nie są znane powody, dla 
których studenci zmieniali zdanie o Chinach na lepsze: czy spowodowały je 
niskie oczekiwania, z jakimi przyjeżdżali, czy spotykali się ze starannie wyre-
żyserowaną, radosną stroną życia w Chinach82.

Ogólnie wrażenia amerykańskich studentów po wyjazdach do Chin są 
bardzo pozytywne: aż 97% studentów uważa, że wyjazd taki był wart ponie-
sionych kosztów i trudów. Podkreślają szczególnie, że nauczył ich on zwłasz-
cza umiejętności dostosowywania się do warunków, która w  Chinach jest 
bardzo premiowana83.

Spadek zainteresowania Amerykanów studiami w Chinach 

Jednak entuzjazm Amerykanów wobec Chin nie jest stały. W roku akade-
mickim 2013/14 w Chinach studiowało o ponad 1000 studentów amerykań-
skich mniej niż w roku poprzednim, czyli tylko 13 763. Na pewien pesymizm 
wskazują też deklaracje studentów w trakcie studiów i po ich ukończeniu. 
W trakcie studiów 49% z nich deklaruje, że pracuje w Chinach lub zamierza 
pracować tam po zakończeniu studiów, a 82% twierdzi, że używa lub zamie-
rza używać w pracy języka chińskiego. Po zakończeniu studiów te odsetki 
spadają odpowiednio do 37 i 67. Jednocześnie, pomimo niezwykłego chiń-
skiego PKB i powszechnego przekonania o sile chińskiej gospodarki, tylko 

80 Ibidem.
81 B. Allen-Ebrahimian, American Students in China… (tłum. własne).
82  M. Sheehan, American Students Return From China With Rosier Picture Of The 

Middle Kingdom, „The Huffington Post”, 28.05.2015, http://www.huffingtonpost.
com/2015/05/28/americans-study-abroad-china_n_7457510.html (dostęp: 07.02.2016).

83 Tea Leaf Nation Staff (sic!), For American Students in China...
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19% Amerykanów planuje zakładać w Chinach firmy. Równocześnie obie-
cywana dobrze płatna praca w Chinach nie zawsze jest łatwo dostępna. Zna-
jomość angielskiego nie jest już w Chinach wyróżniająca, a znajomość chiń-
skiego jest oczywiście słabsza u Amerykanów. Chińczycy wracający do domu 
po ukończonych studiach na prestiżowych uczelniach są często znacznie bar-
dziej pożądanymi kandydatami do pracy. Jeden ze studentów podsumował, 
że studia w Chinach oznaczają wyjazd w celu poznawania bardzo trudnego 
języka bez gwarancji znalezienia dobrej pracy za cenę wyeliminowania się 
z amerykańskiego rynku pracy84.

Wnioski 

Mimo pewnych trudności, pozytywne skutki wymiany studenckiej są wyraź-
nie widoczne. Studenci wyjeżdżający na studia do innych państw poznają obcą 
kulturę i język. Przekonują się, że stereotypy i popularne wyobrażenia często 
nie mają pokrycia w rzeczywistości i uczą się cenić społeczeństwo państwa, 
w którym studiują. Ci, którzy będą biegle znali Chiny i Stany Zjednoczone 
– nie tylko języki, ale i kulturę, sposób prowadzenia interesów i ogólne rozu-
mienie świata – mają szansę stać się w przyszłości poszukiwanymi specjali-
stami85. Peggy Blumenthal, doradzająca prezesowi Institute of International 
Education, podkreśla, że Stany Zjednoczone będą współpracować i współza-
wodniczyć z Chinami przez długie lata. Możliwość studiowania z Chińczyka-
mi pozwoli amerykańskim studentom zdobyć umiejętności niezbędne przy 
tej współpracy. Ten pogląd podzielają amerykańskie władze. Evan Ryan, asy-
stent sekretarza stanu do spraw edukacji i kultury, powiedział: „Z wykwalifi-
kowanymi Chińczykami na amerykańskich kampusach i wykwalifikowany-
mi Amerykanami na chińskich kampusach możemy zbudować mocne więzy 
między naszymi państwami”86. Jeszcze jaśniej wyraził to Barack Obama, ogła-
szając wraz z Xi Jinpingiem program „1 Million Strong”: „Jeśli nasze państwa 
mają więcej współpracować na świecie, znajomość naszych języków i praw-
dziwe zrozumienie kultur są dobrym początkiem tej współpracy”87.

84  A. Harney, U.S. students losing interest in China as dream jobs prove elusive, „Reuters”, 
http://www.reuters.com/article/us-china-usa-students (dostęp: 07.02.2016).

85 Tea Leaf Nation Staff (sic!), For American Students in China...
86  B. Allen-Ebrahimian, Chinese Students in America: 300,000 and Counting, „Foreign 

Policy”, 16.11.2015, http://foreignpolicy.com/2015/11/16/china-us-colleges-educa-
tion-chinese-students-university/ (dostęp: 06.02.2016), (tłum. własne).

87  B. Allen-Ebrahimian, Can 1 Million American Students Learn Mandarin… (tłum. 
własne).
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Już prezydent Theodore Roosevelt zauważył, że wielu Chińczyków, któ-
rzy studiowali na amerykańskich uczelniach, odgrywało później ważną rolę 
w Chinach, wywierając znaczny wpływ na polityczne, przemysłowe i moral-
ne życie państwa. Z kolei współcześnie Michelle Obama, w przemówieniu 
wygłoszonym na Uniwersytecie Howarda w 2011 roku podkreśliła, że wy-
miany studenckie z Chinami są kluczowym elementem programu polityki 
zagranicznej administracji jej męża88, co stanowi kolejny wyraz dobrze zna-
nej prawidłowości, że w stosunkach międzynarodowych, szczególnie między 
mocarstwami, takimi jak Stany Zjednoczone i Chiny, dyplomacja publiczna 
i edukacja są ze sobą ściśle powiązane. A w ramach tego związku wymiany 
studenckie są nie tylko okazją do promowania swojej kultury i nawiązywania 
współpracy gospodarczej, ale również, czy raczej przede wszystkim, narzę-
dziem wywierania wpływu i  promowania własnych rozwiązań za pomocą 
„miękkiej siły”.

Podsumowanie 

Celem niniejszego artykułu było zbadanie, czy i jak Stany Zjednoczone i Chi-
ny wykorzystują wymiany studenckie jako narzędzie dyplomacji publicznej. 
Nie ma wątpliwości, że wymiany są wykorzystywane przez oba rządy. Liczba 
studentów z Chin w Stanach Zjednoczonych stale rośnie i ma znaczny wpływ 
na postrzeganie zarówno Amerykanów i USA przez studentów z Chin jak 
i Chin przez Amerykanów. W tej sytuacji bardzo ważne jest podjęcie przez 
rząd amerykański działań zmierzających do dalszej integracji chińskich stu-
dentów na amerykańskich kampusach, gdyż przypadki niechęci do obcokra-
jowców są wciąż zbyt widoczne. Z drugiej strony, działania amerykańskiego 
rządu zmierzające do wysłania do Chin jak największej liczby amerykań-
skich studentów przyniosły rezultaty nieco mniej spektakularne, niż się spo-
dziewano, w znacznej mierze z powodu konkurencji ze strony Chińczyków 
wykształconych na amerykańskich uczelniach. Dyplomacja edukacyjna rzą-
du chińskiego wydaje się więc przynosić lepsze efekty niż działania rządu 
amerykańskiego. Dalsza analiza tego problemu pozwoli na lepsze zrozumie-
nie potencjału, jakie niesie zastosowanie wymian studenckich w dyplomacji 
publicznej.

88 T. B. Bevis, op. cit., s. 157–158.
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